
 

 

 

 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 

 2022-2025 წლები   

 
 

   ისტორია 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი — მუნიციპალიტეტი საქართველოში, სამეგრელოს და ზემო სვანეთის 

მხარეში. 1963-66 წლებში გეგეჭკორის რაიონს შეერთებული ჰქონდა აბაშის რაიონი. ადმინისტრაციული 

ცენტრია ქალაქი მარტვილი. 

 

ქალაქის ძველი სახელწოდბაა ჭყონდიდი. ფეოდალურ ხანაში მარტვილის მონასტერის მიხედვით 

სოფელსაც მარტვილი ეწოდა. 1930 წლიდან გახდა რაიონული ცენტრი. 1936 წლის 19 მარტს ალექსი 

გეგეჭკორის პატივსაცემად ეწოდა გეგეჭკორი. 1956 წელს მიენიჭა დაბის, ხოლო 1964 წელს ქალაქის 

სტატუსი. საბჭოთა პერიოდში მოქმედებდა ჩაის, საკონსერვო, ყველ-კარაქის, ღვინის, ხე-ტყის 

გადამამუშავებელი ქარხნები, მეფრინველეობის ფერმა. 1985 წელს გაიხსნა საბაგირო გზა ქალაქის 

ცენტრიდან მარტვილის მონასტრამდე. 1991 წელს კვლავ დაუბრუნდა სახელწოდება მარტვილი.იგი 

გამოირჩევა უძველესი ისტორიითა და ბუნების მრავალფეროვნებით. რაიონის ტერიტორიაზე ადამიანის 

ცხოვრების კვალი უძველესი დროიდან იწყება. მარტვილის ძველი სახელწოდებაა ჭყონდიდი, რაც 

წარმართულ საკულტო მუხის (ჭყონი) ხეს უკავშირდება. იგი განვითარებულ დასახლებულ პუნქტს 

წარმოადგენდა შუა საუკუნეებშიც, რაზეც, გარდა ისტორიული წყაროებისა, რაიონის ტერიტორიაზე 

შემორჩენილი უძველესი ტაძრები და ციხე-სიმაგრეებიც მეტყველებს. დღესდღეობით მარტვილში 

ფუნქციონირებს კულტურულ-საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის და სხვა ტიპის დაწესებულებები. 

მუნიციპალიტეტში განვითარებულია მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა, მისდევენ მეცხოველეობას, 

მეაბრეშუმეობას, მეხილეობას, მევენახეობას და ა.შ. მრეწველობა ძირითადად ადგილობრივ სასოფლო-

სამეურნეო ნედლეულსა და ჰიდროენერგორესურსებს ემყარება. მარტვილის რაიონს დიდი ტურისტული 

პოტენციალი აქვს, რასაც ბუნების სილამაზე და ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სიმრავლე 

განაპირობებს. ტურისტული თვალსაზრისით მის მიმზიდველობას ხელს უწყობს ბალნეო-კლიმატური 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90


კურორტი ლებარდე. თავისი მრავალფეროვნებით მარტვილი უამრავ ადამიანს იზიდავს და წარუშლელ 

შთაბეჭდილებას ახდენს. 

მდებარეობა 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში.  

ფართობი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 88,060 ჰა-ს, საიდანაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია 21,947 ჰექტარი, ხოლო 45,000 ჰა ტყეებს უჭირავს. მუნიციპალიტეტის ზოგადი 

მონაცემებია: მანძილი თბილისამდე - 279 კმ; მანძილი ზუგდიდამდე - 80 კმ; უახლოესი პორტი ქალაქი 

ფოთი - 70 კმ; უახლოესი რკინიგზის სადგური - ქ. აბაშა 35 კმ; უახლოესი აეროპორტი-ქუთაისი, 

კოპიტნარი - 40 კმ. 

ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. მარტვილი, ხოლო მარტვილის მუნიციპალიტეტში 20 სოფლის 

ადმინისტრაციული ერთეულია.  

გეოგრაფია მარტვილის მუნიციპალიტეტი სამხრეთ ნაწილი ოდიშის დაბლობზეა განლაგებული, 

ცენტრალური და ჩრდილოეთ ნაწილები კი - ეგრისის გედის მთისწინეთსა და მის სამხრეთ 

კალთებზე. მისი ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი მარტვილი. მარტვილს 

ჩრდილოეთით ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, აღმოსავლეთით - ხონი და ცაგერი, 

სამხრეთით - სენაკი და აბაშა, დასავლეთით კი - ჩხოროწყუ. მუნიციპალიტეტის უმაღლესი ადგილი, 

ტეხურას სათავე, ზღვის დონიდან 3003 მეტრზე მდებარეობს. მარტვილში მიედინება მდინარეები 

ტეხური და აბაშისწყალი. მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილი კოლხეთის ბარის ვაკესა და 

მთისწინეთს უჭირავს, ხოლო ჩრდილეთ ნახევარი მთაგორიანია. რაიონის ტერიტორიას სამხრეთ-

დასავლეთით ასხის მასივი გასდევს, რომელიც მდიდარია კარსტული გამოქვაბულებით, 

ჩანჩქერებით, წიაღისეული საბადოებითა და საამშენებლო კირქვით. ლებარდეს, „ჩექოლასა“ და 

დვირის მთებში მრავლად გვხვდება სამკურნალო მინერალური წყლები. მუნიციპალიტეტი 

გამოირჩევა ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ნოტიო- სუბტროპიკული ჰავაა, თბილი, ზომიერად ნოტიო 

ზაფხულითა და რბილი ზამთრით. საშუალო წლიური ტემპერატურა ბარში 12°C-ია, მთიან ზონაში 

კი ჰაერის ტემპერატურა უფრო ნაკლებია. 

დემოგრაფია მარტვილის მუნიციპალიტეტში იგრძნობა მოსახლეობის მიგრაციის პროცესი, რაც 

გამოწვეულია დასაქმების პრობლემით. ბოლო წლებში გაზრდილია მოსახლეობის გადინება სოფლიდან 

ქალაქში. მიგრაციის უარყოფითი ტენდენციის მიზეზი მძიმე სოციალური პირობებია, მას შემდეგ რაც 

ახალგაზრდები უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად სხვადასხვა ქალაქებში გადადიან 

საცხოვრებლად, მუნიციპალიტეტში სამუშაო ადგილების სიმცირის გამო ძალიან მცირე რაოდენობა 

ბრუნდება, შედეგად თანდათან მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. ასევე მიგრაცია ხდება სხვადასხვა 

ქვეყნებში და მისი მიზეზი, უმეტეს შემთხვევაში, ასევე არასტაბილური სოციალური მდგომარეობაა. 

                                                                                         

მმართველობის ორგანოები 

   მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში 

აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის 

მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული 

იურიდიული პირებისა (ააიპ)-ის მეშვეობით. 

   მარტვილის  მუნიციპალიტეტი მოიცავს 21 ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქალაქი მარტვილი; ბანძის, 

ვედიდკარის, ინჩხურის, სერგიეთის, აბედათის, ნაგვაზაოს, ნახუნაოს, ნაჯახაოს, ხუნწის, გაჭედილის, 

დიდი ჭყონის, ონოღიის, ტალერის, კურზუს, კიწიის, დოსაყეს, თამაკონის, გურძემის, სალხინოს 

ლეხაინდრაო. 

მოსახლეობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის 1 იანვრის სტატისტიკით შეადგენს 

32,2 ათას კაცს, რაც მთლიანად რეგიონის მოსახლეობის 10%-ია. მათგან ქალაქად მცხოვრებთა რაოდენობა, 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 13%-ია, ხოლო 87 % ნაწილდება სასოფლო დასახლებებზე. მოსახლეობის 

რიცხოვნობა ბოლო 5 წლის მანძილზე (2015-2019წწ.) შემცირდა 4%-ით. შემცირების ტენდენციით 

https://georgiantravelguide.com/ka/lentekhi
https://georgiantravelguide.com/ka/khoni
https://georgiantravelguide.com/ka/tsageri
https://georgiantravelguide.com/ka/senaki
https://georgiantravelguide.com/ka/abasha


ხასიათდება მოსახლეობის სიმჭიდროვე ერთ კვ.კმ-ზე ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში (-4%) და 2019 

წლის 1 იანვრის მონაცემებით შეადგინა 36,5 კაც/კვ.კმ-ზე. 

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2015 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე შემცირდა 2%-ით და 

მიაღწია 2 239 კაცს. რაც შეეხება პენსიის მიმღებთა რაოდენობას მოცემული დროის მონაკვეთში გაიზარდა 

1%-ით (8 045 კაცი).  

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებით ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი 

15+ ასაკის მოსახლეობაში არის 82%. 2018 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიექტების 

წილი რეგიონულ მაჩვენებელთან მიმართებაში 8%-ია და 7%-იანი კლებით ხასიათდება (2015- 2018წწ.) 

საჯარო დაწესებულებები 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული 

და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა: 

 237 საჯარო სკოლა, 6 შერწყმული2 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაა/სკოლაა, სადაც სწავლობს 6742 მოსწავლე; 

 24 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 850 ბავშვი; 

 მარტვილის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, კულტურისა და 

ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი, სამუსიკო სკოლა და ბიბლიოთეკა. 

 კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ბაზაზე  ფუნქციონირებს 1 

ცენტრალური, 1 საბავშვო და  4 სასოფლო ბიბლიოთეკა. სულ 17 საგანმანათლებლო-

კულტურული შემეცნებითი წრეა.  

 ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ბაზაზე 

ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საგუნდო სიმღერების წრეები.  

 მუნიციპალიტეტში სპორტის ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა 

და ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა.  ა(ა)იპ სასპორტო სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს 20 ჯგუფი, 

14 სახეობაში. 

  ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს 15 

საფეხბურთო ჯგუფი, მათ შორის:  ბიჭების და 1 გოგონების. 

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 6 სტადიონი, ხელოვნურსაფარიანი 3 მინი მოედანი და 

ერთი ფიტნეს დარბაზი. ასევე სერგიეთში  საფეხბურთო სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს 8 

საფეხბურთო ჯგუფი.  

 

 ღირშესანიშნაობები 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში უამრავი ღირსშესანიშნავი ადგილია, მ.შ: 

მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი - გივი ელიავას სახელობის მუზეუმი ქალაქ . 

მუზეუმი დაარსდა 1957 წელს. 

მუზეუმში ძირითადად დაცულია არქეოლოგიური მასალა, რომლის ქრონოლოგია მოიცავს 

ადრეული ქვისა და ბრინჯაოს ხანის პერიოდს (სამუშაო და საბრძოლო იარაღები, სარიტუალო ქვები, 

სხვადასხვა მასალისგან დამზადებული სამკაულები, ძვ. წ. VII-VI სს.-ის ბრინჯაოს ფიგურა 

”მქადაგებელი”, ფიბულები სხვადასხვა გამოსახულებებით და სხვა). 

მუზეუმის ფონდში დაცულია მდიდარი ნუმიზმატიკური მასალა: ძვ. წ IV-II სს-ის ოქროს მონეტები, 

კოლხური თეთრი, X-XVIII სს-ის ვერცხლის მონეტების კოლექცია, XVIII-XIX სს-ის ხელნაწერები და 

სიგელ-გუჯრები და სხვ. აგრეთვე: XIX-XX სს-ის გამოცემებით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკა 

(5000 ეგზემპლარი), თანამედროვე ქართველ მხატვართა ფერწერული ნამუშევრები: ლადო 

გუდიაშვილის ”სამაია”, ელენე ახვლედიანის ”ჩვენი სოფელი”, აგრეთვე მოსე თოიძის, რობერტ 

სტურუას, ს. მაისაშვილის, რ. ადამიას, ნამუშევრები, ირაკლი ოჩიაურის, ჯემალ ბჟალავას 

ქანდაკებები. მუზეუმს აქვს უნიკალური კოლხური ვაზის საკოლექციო ნაკვეთი და ეთნოგრაფიული 

კუთხე. 

                 დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია - ლევან დადიანისეული სასახლე სოფელ 

სალხინოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მდინარე წაჩხურას ნაპირზე. 

სალხინოს დადიანების სასახლე, ამჟამად პატრიარქის მარტვილის რეზიდენცია, მარტვილის 

ტურისტული სივრცის მნიშვნელოვან ძეგლს წარმოადგენს. კომპექსი მოიცავს სასახლეს, დადიანების 

კარის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიას, ჭადრის ხეებისა და ბზის კორომების დიდ ხეივანს გაშლილ 

მინდორზე და პარკს მოსასვენებელი სკამებით. ეზო ძალიან დიდი, ჩრდილიანი, მყუდრო და სასიამოვნოა. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
https://georgiantravelguide.com/ka/martvili


 

 მარტვილის ცნობილი კანიონი. კანიონი გამორჩეულია თავისი ისტორიულობიდან გამომდინარეც. 

გადმოცემის თანახმად, ეს ადგილი დადიანების საზაფხულო რეზიდენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

მონაკვეთს წარმოადგენდა. სწორედ ამ ადგილზე იყო მათთვის მოწყობილი საბანაო მონაკვეთი. 

ტერიტორია გარშემორტყმულია უნიკალური კოლხური ტყით.  

ქვით მოკირწყლული 700 მ-ის სიგრძის წრიული საფეხმავლო ბილიკი  ვიზიტორთა ცენტრიდან იწყება 

და გაივლის დადიანების ისტორიულ ბილიკს. ბილიკზე განლაგებულია 2 ხიდი, 3 გადასახედი 

პლატფორმა, კირქვის დიდი ლოდებისგან აშენებული 30-საფეხურიანი ისტორიული კიბე. 

ვიზიტორებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ გაისეირნონ ნავით მდ. აბაშის 300-მეტრიან (ერთი გზა) 

მონაკვეთზე და დატკბნენ მთის მდინარის კანიონის ულამაზესი ხედებით. 

ტობის ჩანჩქერი და მღვიმე - საქართველოში ყველაზე მაღალი, 234 მეტრი სიმაღლის, ტობის 

კასკადოვანი ჩანჩქერი, რომელიც გადმოედინება არსენ ოქროჯანაშვილის (ტობა II) სახელობის 

მღვიმიდან, მდებარეობს სოფელ მეორე ბალდის სიახლოვეს, მდინარე აბაშის მარჯვენა შენაკადის 

ტობას ხეობაში, ზღვის დონიდან 707 მეტრზე. 

მღვიმე ძნელად მისადგომია და სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე იქ ასვლა არ არის 

რეკომენდებული, ხოლო შიგნით სამოგზაუროდ საჭიოა რეზინის ნავი. გამომუშავებულია 

ზედაცარცულ შრეებრივ კირქვებში. შესასველეი (15X20 მ ) ქარაფის გასწვრივ იხსნება. 

სამიარუსიანი, მრავალგანშტოებიან მღვიმეში რამდენიმე დარბაზია. მათ შორის გამოირჩევა: „ნონას 

დარბაზი“, „ნანას დარბაზი“, „სალონი“, „უნივერსიტეტი 50“, „ტბიანი“ და სხვა დარბაზები. ქიმიური 

ნალექები მრავალფეროვანი ფორმებით არის წარმოდგენილი. ერთ-ერთი სტალაგმიტის სიმარლე 7 მ 

აღწევს. მღვიმის ჯამური სიგრძით 1300 მ-ია. მღვიმიდან გამომავალი მდინარე, რომელიც მიწისქვეშ 

4 ტბას აჩენს, წარმოქნის 234 მ სიმაღლის, (საქართველოში ყველაზე მაღალი) ტობის კასკადური 

ჩანჩქერს. 

ბალდის კანიონი - ბუნების ძეგლიმდებარეობს მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მეორე 

ბალდაში, მდინარე აბაშის ხეობა, ბალდის მამათა მონასტრის მიმდებარედ, 295 მეტრი ზღვის 

დონიდან. 

ბუნების ძეგლი წარმადგენს მდინარე აბაშის მიერ ასხის მასივის სამხრეთ ნაწილში, კირქვულ 

ქანებში გამომუშავებულ კანიონს. კანიონის სიგრძეა 1400 მ-ია, სიგანე 5-10 მ, ხოლო ჩაჭრის საღრმე 

25-30 მ. 

ონიორეს ჩანჩქერი - 67 მეტრი სიმაღლის ჩანჩქერი სამეგრელოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, 

სოფელ მეორე ბალდის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მდინარე აბაშის მარჯვენა შენაკადის ტობას 

ხეობაში, ზღვის დონიდან 680 მეტრზე. ონიორეს ბუნების ძეგლის კომპლექსი 

წარმოადგენს მღვიმისა და მისგან გადმომავალი ჩანჩქერის ერთობლიობას. 

მღვიმის შესასვლელიდან 70 მეტრში 21 მეტრი სიმაღლის მიწისქვეშა ჩანჩქერია, ცალკეულ ადგილას 

კი გვირაბის სიგანე 12-15 მეტრს, ხოლო სიმაღლე 30 მეტრს აღწევს, მღვიმიდან გამომავალი 

მიწიქვეშა მდინარე კი 67 მეტრის სიმაღლის ონიორეს ჩანჩქერს წარმოქნის. 

კაღუს (ჟუჟღის) ჩანჩქერი - ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი, პატარა მწვანეში ჩაფლული 

ჩანჩქერი სამეგრელოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველ ბალდასთან, მდინარე 

აბაშის ხეობაში, ბალდის კანიონში. ჩანჩქერთან ახლოს მდებარეობს ბალდის მონასტერი. 

კაღუს ჩანჩქერი მდებაორებს ონიორესა და ტობის ჩანჩქერებისკენ მიმავალ ბილიკზე. 

წაჩხურას (ხირზენის ) ჩანჩქერი - მდებარეობს  მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წაჩხურში, 

სალხინოს თემში, მდინარე წაჩხურას ხეობაში. 

ლებარდეს დიდ და პატარა ტბა მდებარეობს  გვირას ქედის დასავლეთ ფერდობზე.  

მარტვილის სამონასტრო კომპლექსი - ადრეული შუა საუკუნეების ქრისტიანული ტაძარი და 

სამონასტრო კომპლექსი სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს ქალაქ მარტვილის ცენტრის 

მახლობლად, მაღალ ბორცვზე მოხერხებულ გეოგრაფიულ და სტრატეგიულ ადგილზე. მთის ძირში 

ფართოდ გადაშლილია მდინარე ცხენისწყლისა და მდინარე აბაშის ველები. მონასტრიდან თითქმის 

მთელი იმერეთი და სამეგრელო მოჩანს. იგი გალავნითაა შემოსაზღვრული. მთავარი ტაძარი 

ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისაა. ხოლო მეგრული სახელწოდება ჭყონდიდი წარმოიშვა 

„დიდი ჭყონის“ - დიდი მუხისაგან. წარსულში, ჭვენიას მაღალი ბორცვი, რომელზედაც ახლა 

მონასტერია აღმართული, დამშვენებული იყო „ჭყონის“ (მუხის) ათასწლოვანი ხეებით. 

ბალდის მამათა მონასტერი და ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, წაჩხურუს მთავარანგელოზის 

სახელობის ეკლესია და მამათა მონასტერი - მდებარეობს სოფელ წაჩხურში, სალხინოს თემში, 

ხირზენის კალთაზე, ნოჯიხევის რვააფსიდიანი ეკლესია, ნახარებაოს წმიდა გიორგის ეკლესია. 
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https://georgiantravelguide.com/ka/samegrelo
https://georgiantravelguide.com/ka/martvili
https://georgiantravelguide.com/ka/samegrelo
https://georgiantravelguide.com/ka/martvili
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ეკონომიკა 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში მრეწველობა ძირითადად ემყარება ადგილობრივ სასოფლო-სამეურნეო 

ნედლეულსა და ჰიდროენერგორესურსებს. ძირითადი დარგებია მეჩაიეობა, მემარცვლეობა, მეთხილეობა 

და მეცხოველეობა, მნიშვნელოვანია აგრეთვე მეხილეობა და მევენახეობა. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში პერსპექტიულია ჩაისა და ვაზის ენდემური სახეობის -„ოჯალეშის“ 

წარმოება. მუნიციპალიტეტში შემორჩენილია 963 ჰა ჩაის პლანტაცია. სოფ. დიდი ჭყონში ფუნქციონირებს 

რამოდენიმე ჩაის მიკრო გადამამუშავებელი ქარხნები, სადაც დასაქმებულია 50 ოჯახი. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული ჩაის პლანტაციების სრული ათვისების შემთხვევაში 4,000-მდე ადამიანი 

დასაქმდება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მიკრო ჰიდრო-ელექტრო სადგური „აბ 

ჰესი“. ასევე აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული ალპური საძოვრებისა და სხვა რესურსების 

გათვალისწინებით არსებობს მეცხოველეობის დარგის განვითარების პოტენციალი, ხოლო აუთვისებელი 

სასოფლო მიწის ნაკვეთების სრულად დატვირთვის შემდგეგ კიდევ უფრო გაიზრდება მარცვლეულის 

წარმოება. 

სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების უმეტესი ნაწილი მიეკუთვნება 

თვითდასაქმებულთა სეგმენტს, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ სასოფლო–სამეურნეო 

მეურნეობებში არის დასაქმებული. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობა ხელსაყრელია ბიო მეურნეობების 

განვითარებისათვის. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 28,686 ჰა უჭირავს, აქედან 

კერძო საკუთრებას შეადგენს 12,621 ჰა, დანარჩენი ფართობი სახელმწიფო საკუთრებაა, დანიშნულების 

მიხედვით მისი განაწილება შემდეგნაირად ხდება: საძოვარი - 13,591 ჰა, სახნავი - 8,920 ჰა და 

მრავალწლიანი კულტურები - 6,157 ჰა. მუნიციპალიტეტში  დაუმუშავებელია 900 ჰა ზე მეტი სასოფლო-

სამეურნეო მიწის ფართობი. 

მეცხოველეობა მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია მეცხოველეობა  განსაკუთრებით 

დიდი მოთხოვნაა ადგილობრივად დამზადებულ სულგუნზე და ზოგადად რძის პროდუქტებზე. 

მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსებთან შედარებით პირუტყვის რაოდენობა რამდენჯერმე აღემატება 

ნორმის ფარგლებს, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ რომ მიწის ნაყოფიერების მხრივ მთლად 

სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, ჭარბძოვების შედეგად შესაძლებელია სავარგულების დეგრადირება 

და ნაყოფიერების გაუარესება, თუ საქმიანობაში მომთაბარე მეცხოველეობა არ ჩაერთო ან არ 

დარეგულირდა პირუტყვის და საძოვრების ბალანსი. 

მემცენარეობა: დღეისათვის მრავალწლოვანი ფართობები კულტურების მიხედვით შემდეგნაირადაა 

განაწილებული: ვენახი 362 ჰა, სუბტროპიკული და ტექნიკური კულტურები 707 ჰა, ხეხილი 478 ჰა, ჩაი 963 

ჰა, კაკლოვანი კულტურები 3940 ჰა, ციტრუსი 11 ჰა, კენკროვნები 20 ჰა და სხვა ტუნგო 270 ჰა. 

იმის გამო რომ არ არსებობს მოთხოვნა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, საერთოდ დაუტვირთავია 270 ჰა 

ფართობის მქონე ტუნგოს პლანტაცია, ასევე არ ხდება ჩაის ფართობების მთლიანად ჩართვა საწარმოო 

პროცესში. 

მუნიციპალიტეტში სეზონზე, მხოლოდ ხეხილის უმნიშვნელო ნაწილის რეალიზაცია ხდება. ხეხილოვანი 

კულტურები მუნიციპალიტეტში არ იწამლება და შედარებით სუფთაა ეკოლოგიური თვალსაზრისით, 

თუმცა ვიზუალურად ნაკლებ ეფექტიანია, შესაბამისად სარეალიზაციო პოტენციალი ნაკლებად გააჩნია. 

თუმცა მეხილეობა მუნიციპალიტეტისათვის ხელსაყრელი დარგია და თესლოვან-კურკოვანი ხეხილის 

გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს შეუწყობს მის აღორძინებას. 

საკმაოდ პერსპექტიულია მუნიციპალიტეტისათვის ხურმის წარმოება, მარტვილის ხურმის ჩირი საკმაოდ 

მაღალი ცნობადობით ხასიათდება და ბაზარზე მოთხოვნადია, ძირითადად კუსტარულ პირობებში 

დამზადებული ჩირი ხვდება ბაზარზე. მარტვილის მუნიციპალიტეტში კიწიის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარეობს ჩირის საშრობი საწარმო, რომელიც 2018 წლიდან ჩართულია საწარმოო 

პროცესებში.   

მევენახეობა მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, სალხინო-თარგამეული-

ბანძას მიკროზონა საუკეთესოა ოჯალეშის ვენახის წარმოებისათვის და პოპულარობით სარგებლობს 

მომხმარებელში. 



ერთწლოვანი ნათესი ფართობები კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირადაა განაწილებული: სიმინდი 

7,090 ჰა, სოიო 100 ჰა, ლობიო 6 ჰა და შვრია 20 ჰა, აქედან 11% დაუმუშავებელია.  

მეფუტკრეობა  მუნიციპალიტეტში სულ 9,550 სკა ფუტკარია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი 

რესურსები თავისუფლად იძლევა დარგის კიდევ უფრო განვითარების შესაძლებლობას.  

მეთევზეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 9 თევზსაშენი ტბორიდან, რომლის სარკის 

ფართობი 6,5 ჰა-ს შეადგენს, ფუნქციონირებს მხოლოდ 2 და აწარმოებს წელიწადში 0,5 ტონა თევზს. გარდა 

ამისა მუნიციპალიტეტში 2 საკალმახე მეურნეობაა, სარკის საერთო ფართით 0,2 ჰა. თუმცა  

ფუნქციონირებს ორივე მათგანი და აწარმოებენ წელიწადში 5 ტონა კალმახს. სატბორე მიმართულების 

მეთევზეობის განვითარებისათვის არახელსაყრელ პირობებს ქმნის საკვები ბაზის ხელმიუწვდომლობა და 

ხარისხიანი სანაშენე ლიფსიტის დეფიციტი. 

სულ მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებულია 583 ფერმერული მეურნეობა და 15 სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმო.  

მარტვილის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში. პერიოდულად ადგილი აქვს 

გვალვებს. გვალვის პერიოდში, საირიგაციო სისტემის არარსებობის გამო ვერ ხდება რწყვა, რაც 

უარყოფითად მოქმედებს მოწეული მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხზე. 

მუნიციპალიტეტში 3 საირიგაციო სისტემა არსებობდა და ასარწყავიანებდა დაახლოებით 500 ჰა-მდე მიწის 

ფართობს. დღეისათვის ეს ინფრასტრუქტურა მწყობრიდანაა გამოსული და საჭიროებს რეაბილიტაციას, 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სათანადოდ 

მოვლასა და დამუშავებას. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ცხენისწყალ-ნოღელას ღია სარწყავ სისტემას, 

რომლის სარეკონსტრუქციო-წმენდითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზრდება როგორც 

ერთწლიანი, ისე მრავალწლიან სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობა, საგრძნობლად 

გაუმჯობესდება მეცხოველეობის საკვები ბაზა. 

 

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის ქონების გადასახადიდან  მიღებული შემოსავლები. 2019 

წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის 

სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯებმა (საბიჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, 

რის მიხედვითაც  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადეის 

გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად 

იმისა, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად 

დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს 

კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას.  მაგალითად 2020 

წელს  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 88,0 

პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს 

თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ 

განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური 

სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.  

 

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 

 

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2025 წლებისთვის 

 

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, 

გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. 

ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მარტვილის 



მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან 

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.  

მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული 

მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად: 

 

დასახელება 

2020 

წლის 

ფაქტი 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 წლის 

პროგნოზი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

შემოსავლები 
16 

261,2 
16907,1 11106,0 11 862,2 12 885,0 13 837,4 

გადასახადები 7 876,8 9319,9 10478,4 11 282,2 12 305,0 13257,4 

გრანტები 7 851,9 7167,2 155,0 150,0 150,0 150,0 

სხვა შემოსავლები 532,5 420,0 472,6 430,0 430,0 430,0 

              

ხარჯები 7 565,6 8818,5 9881,4 9 978,3 10 408,0 11 139,9 

შრომის ანაზღაურება 2 148,1 2280,6 3006,3 3 208,1 3 400,1 3 400,1 

საქონელი და მომსახურება 994,7 1448,4 1185,5 1 200,0 1 300,0 1 500,0 

ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება  
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

პროცენტი 104,7 85,0 65,1 140,2 27,9 9,8 

სუბსიდიები 2 982,3 3670,5 4298,3 4 000,0 4 000,0 4 300,0 

გრანტები 3,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
926,8 910,8 949,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 

სხვა ხარჯები 405,1 393,2 347,2 400,0 450,0 500,0 

              

საოპერაციო სალდო 8 695,7 8088,6 1224,6 1 883,9 2 477,0 2 697,5 

              

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
8 164,4 9571,8 1055,0 1 800,0 2 270,2 2 581,9 

ზრდა  8 254,0 9691,8 1175,0 1 800,0 2 270,2 2 581,9 

კლება 89,6 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

              

მთლიანი სალდო 531,3 -1 483,3 169,6 83,9 206,8 115,6 

              

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
378,0 -1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ზრდა 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 245,3 1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
245,3 1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

ვალდებულებების ცვლილება -153,3 -165,0 -169,6 -83,9 -206,8 -115,6 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საგარეო 0,0 0,0 0,0       

საშინაო 0,0 0,0 0,0       

კლება 153,3 165,0 169,6 83,9 206,8 115,6 

საგარეო 0,0 0,0 0,0       

საშინაო 153,3 165,0 169,6 83,9 206,8 115,6 

              

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

2.2 გასული 2020 წლის  და მიმდინარე 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება 

2020 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური 

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

განისაზღვრა 17328.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16350.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 

94%-ი.  

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 

16261.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17208.9 ათასი ლარი) 94% და მთლიანი - 

შემოსულობების 99% შეადგინა.  მათ შორის: 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 7876.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 8611.7 

ათასი ლარის 91%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 8400.0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 523.2 

ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული. აკუმულირებული თანხის დიდი ნაწილი ქონების 

გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 471.0 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა 

ქონების გადასახადი - 259.2 ათასი ლარი, %-ით.   ფიზ. პირთა ქონების გადასახადი 4,7 ათასი ლარი, 

მიწის გადასახადი - 207.1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 98,1 ათასი ლარი, 

იურიდიულ პირთა ქონების გადასახადი 109,0 ათასი ლარი, დამატებული ღირებულების გადი 7405,8 

ათასი ლარი. 

გრანტების სახით მიღებულია 7851,9 ათასი ლარი, მათ შორის: უცხო სახელმწიფოთა 

მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 40,0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი - 300,0 ათასი ლარი, 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 451,5 ათასი 

ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური 

ტრანსფერის სახით მიღებულია - 6250,3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით 572,7 ათასი 

ლარი. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 532,5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

507,7 ათასი ლარის 105%-ია.  

                                                                                                                                   ათასი ლარი 

დასახელება 

2020 

წლის 

გეგმა 

2020 

წლის 

ფაქტი +/- % 

შემოსავლები 17 208,9 16 261,2 -947,6 94,4 

გადასახადები 8 611,7 7 876,8 -734,9 91,5 

გრანტები 8 089,5 7 851,9 -237,5 97 

სხვა შემოსავლები 507,7 532,5 24,8 104 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2020 წელს მობილიზებული იქნა 89,6 ათასი ლარის 

შემოსავალი, რაც გეგმის (120.0 ათასი ლარის) 75%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 

მიღებულია 16,7 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის)  გაყიდვიდან - 72,9 ათასი ლარი. 

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0,1% 

შეადგენს.  

 

 2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში 

შეადგინა 1260,0 ათასი ლარი, ხოლო 2019 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა 

ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 277,8 ათასი ლარი. 

 

2020 წელს გადასახდელების საკასო შესრულების - 86%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 

15972,8 ათას ლარს შეადგენს.  
 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 

მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:  

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება –  2992,8 ათასი ლარი; 

 ეკონომიკური საქმიანობა –6075,9 ათასი ლარი; 

 გარემოს დაცვა –  797,5 ათასი ლარი; 

 საბინაო–კომუნალური მეურნეობა –  1619,0 ათასი ლარი; 

 ჯანმრთელობის დაცვა –685,1 ათასი ლარი; 

 დასვენება, კულტურა და რელიგია –  1151,9 ათასი ლარი; 

 განათლება –2053,5 ათასი ლარი;  

 სოციალური დაცვა –443,7 ათასი ლარი.  



 

2020  წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 15972.8 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (17450.4 ათასი ლარი) 93%-ია. მათ შორის: 

 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქციის ხარჯები დაზუსტებული 

გეგმით უნდა გაწეულიყო 9206.3 ათ. ლარის ოდენობით ფაქტიურად გაწეულია 7906.4 ათ. ლარის 

ხარჯი, გეგმიურის 86%. გახარჯულია გეგმიურთან შედარებით 1299.9 ათ. ლარით ნაკლები;  

 დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯები დაზუსტებული გეგმით ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დაფინანსებით უნდა გაწეულიყო 686.7ათ. ლარის ოდენობით. ფაქტიურად გაწეულია 586.1 ათ. 

ლარის ხარჯი, გეგმიურის 85%. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია  - 

50.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51.5 ათასი  ლარი) 92%-ია; 

 განათლების ხარჯები დაზუსტებული გეგმით უნდა გაწეულიყო 2736.1ათ. ლარის ოდენობით. 

ფაქტიურად გაწეულია 2053.5 ათ. ლარის ხარჯი, გეგმიურის 75%; 

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები  1151.9 ათასი 

ლარის ოდენობი, რაც გეგმის ( 1269.6  ათასი ლარი)  გეგმიურის 91%; 

 ვ)სოციალური და ჯანდაცის პროგრამების ხარჯები 1128.7  ათასი ლარი,   რაც გეგმის  (1139.0 

ათასი ლარი) გეგმიურის 99%; 

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  3146.1 ათასი ლარი,  რაც გეგმის (3434.4 

ათასი ლარი) 92%-ია.  

 

2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები  
 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 17718.4 ათას ლარს. 

ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2021 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 8120,8 ათასი ლარი, 

რაც წლიური გეგმის (16081,4 ათასი ლარი) 50%-ია, მათ შორის: 

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 4336,9 ათასი ლარი, რაც წლიური 

გეგმის (8615,3 ათასი ლარი) 80%-ია; 

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3437,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (6826,1 ათასი 

ლარი) 85%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 20.0 ათასი ლარი , 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად –461,9 ათასი 

ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სპეციალური 

ტრანსფერის სახით 2955,6 ათასი ლარი. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 226,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (520,0 ათასი 

ლარი) 44%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 75,9 ათასი ლარი, რენტის სახით 

მობილიზებულია 27,5 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 13,9 

ათასი ლარი,  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 53,0 ათასი ლარი, შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 34,7 ათასი ლარი. 

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან, კერძოდ არაწარმოებული აქტივების (მიწის) 

გაყიდვიდან  მობილიზებულია 119,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (120.0 ათასი ლარი) 99,8%-ია.  

2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1237.0 ათასი 

ლარი, ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 

427,1 ათასი ლარი. 

 

  
2020 წლის 6 

თვე 

2021 წლის 6 

თვე 

გადასახადები 3499,226 4336,883 

   ქონების გადასახადი 274,095 223,976 

   სხვა გადასახადები 3225,131 4112,907 

გრანტები 1640,12 3437,544 

სხვა შემოსავლები 216,151 226,553 

  შემოსავლები საკუთრებიდან 55,477 124,962 

  საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 
132,385 13,913 

  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  24,792 52,996 



    შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 
3,497 34,682 

არაფინანსური აქტივების კლება 49,459 119,815 

   შემოსულობა ძირითადი აქტივების 

გაყიდვიდან 
3,875 0,0 

   შემოსულობა არაწარმოებლური 

აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 
45,584 119,815 

ფინანსური აქტივების  კლება  0,0 0,0 

სულ შემოსულობების ჯამი 5405,0 8120,8 

 

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა   7754,0 ათასი ლარი 

(6 თვის გეგმის 12290,4 ათასი ლარის 63%-ი). მათ შორის:   

 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქციის ხარჯები დაზუსტებული 

გეგმით უნდა გაწეულიყო 6452,5 ათ. ლარის ოდენობით ფაქტიურად გაწეულია 3607,9 ათ. ლარის 

ხარჯი, გეგმიურის 93%.  

 დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯები დაზუსტებული გეგმით ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დაფინანსებით უნდა გაწეულიყო 369,5ათ. ლარის ოდენობით. ფაქტიურად გაწეულია 278,4 ათ. 

ლარის ხარჯი, გეგმიურის 88%. 

 განათლების ხარჯები დაზუსტებული გეგმით უნდა გაწეულიყო 1741,6 ათ. ლარის ოდენობით. 

ფაქტიურად გაწეულია 1117,1 ათ. ლარის ხარჯი, გეგმიურის 64%; 

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯები  614,9 ათასი 

ლარი, რაც გეგმის ( 760,3  ათასი ლარი)  გეგმიურის 81%; 

 ვ) სოციალური და ჯანდაცის პროგრამების ხარჯები 532,0  ათასი ლარი,   რაც გეგმის  (687,8 ათასი 

ლარი) გეგმიურის 77%; 

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  1603,8  ათასი ლარი,  რაც გეგმის (2278,6 

ათასი ლარი) 70%-ია. 

 2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და 

სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით 

უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 1002.3 ათასი  ლარი, 6 თვეში გახარჯულია 460,3 ათასი 

ლარი; 

 2021 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 5020,4 

ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული 

მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდა გზების მდგომარეობა; 

 2021 წელს კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციისთვის გამოყოფილია 1004,9 ათას ლარი. 

 საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–

რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 1823,2 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები) გაუმჯობესება, 

საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და 

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;  

 კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 495,9 

ათასი ლარი; 

 სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 250,0 ათასი ლარი.  

 

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის, 

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები  



მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების 

ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 

შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, 

მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის. 

2021 წლისთვის, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და 

გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.  

 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება; 

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 

 განათლება; 

 კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; 

 ტურიზმი; 

 

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების დაფინანსება განისაზღვროს 4292.5 ათასი ლარით. 
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დასახელება 2022 წლის პროექტი 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  4,292.5 

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,051.9 

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,801.3 

01 03     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  124.6 

01 04 სარეზერვო ფონდი 40.0 

01 06 
მუნიციპალური განვითარების პროგრამის 

თადაფინანსების  ხარჯები 
234.7 

01 07 
,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ 

ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“  
40.0 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  
მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული 

განვითარება  

2022 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში  

01 02 17.0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია  ( ადმინისტრაციული სამსახური)  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, 

მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის 

ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში 

ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის ფუნქციონირების 

პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო 

მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების 



ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების 

იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით 

უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის 

ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული 

საჯარო მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად 

შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.  

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი  
დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა  

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

                    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  

2021 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში  

01  03  90.7  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის 

შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე 

ტრანსპორტირება  (ქ. თბილისში)  

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება 

შეუფერხებლად.  

 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა 

 მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა. 

პროგრამის განაცხადის ფორმა 

      

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

      
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 01 06 

   

      
პროგრამის დასახელება: 

     

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

      
პროგრამის განმახორციელებელი: 

     

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 

      
პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები 

   

      
   

პროგრამის მიზანი: 
     

მარტვილი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა 

      
   

პროგრამის აღწერა: 
     

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 



      
   

პროგრამის ბიუჯეტი 

დასახელება სულ 2022 წელი 2023 წელი 2025 წელი 2025 წელი 

საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდიდან მიღებული 

სესხების მომსახურება 

650,364 234,7 234,7 234,7 125,3 

      
   

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი 
     

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები 

 

მუხლი 15. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები 

განისაზღვროს 1562.0 ათ. ლარით: 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ

აც
ი

უ
ლ

ი
 კ

ო
დ

ი
 

დასახელება 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 

წლის 

პროექტი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

02 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
9,033.8 1562.0 1,835.0 2,195.0 2,335.0 

02 01 01 
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და მოვლა შენახვა  
3,230.5 0.0 

50.0 100.0 100.0 

02 01 02 
 ხიდ-ბოგირები მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  
1,789.9 0.0 

70.0 80.0 80.0 

02 02 01 
შენობების და სახურავების 

რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია 
665.1 158.0 

100.0 150.0 150.0 

02 02 02 
გარე განათების მოწყობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
25.6 0.0 

50.0 50.0 50.0 

02 02 03 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
154.4 108.0 

120.0 170.0 200.0 

02 02 04  

პარკების სკვერებისა და მათი 

მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  

მოწყობა 

109.4 0.0 

50.0 80.0 100.0 

02 02 05  

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, 

ექსპერტიზის და ზედამხედველობის 

ხარჯები  

229.6 350.0 

350.0 400.0 400.0 

02 02 07  
გარე განათების მოწყობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
420.0 452,0 

470.0 500.0 550.0 

02 03  საკადასტრო რუკების მომზადება  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,189.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 06 კეთილმოწყობის ცენტრი 194.1 189.0 220.0 260.0 300.0 

02 07 სპორტული მოედნების მოწყობა 0.4 0.0 50.0 100.0 100.0 

02 08 
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის 

ხარჯები 
384.7 0.0 

0.0 0.0 0.0 

02 09 
რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების  თანადაფინანსება 
635.9 300.0 

300.0 300.0 300.0 

 

 

 

 

 



 

                                     

კოდი 
პროგრამი

ს 

დასახელე

ბა  

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია 

2022 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 01 158,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის  სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია;  მრავალბინიანი 

კორპუსების რეაბილიტაციის დაფინანსება.  

პროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. 

                                                                                                           

კოდი 
პროგრამი

ს 

დასახელე

ბა  

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

2022 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 03 100,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის  სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 

მოსხლეობის 40 პროცენტს, დანარჩენ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ 

შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ 

შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია 

დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა 

მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე 

დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს 

წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის 

მდგრადი ფუნქციონირება.  

პროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

წყალსადენი ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება 

 

 

 

 

 

კოდი პროგრამი

ს 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

2022 წლის 

დაფინანსება 



დასახელე

ბა  

 ათას ლარში 

02 02 03 100,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის  სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 

მოსხლეობის 40 პროცენტს, დანარჩენ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ 

შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ 

შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია 

დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა 

მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე 

დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს 

წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის 

მდგრადი ფუნქციონირება.  

პროგრამის მიზანი 

და მოსალოდნელი 

შედეგი 

წყალსადენი ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  
კოდი  

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და 

ზედამხედველობის ხარჯები 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

 
02 02 05 

 
350,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი  

  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 

ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების 

ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის 

ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო 

მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების 

უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების 

შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების 

ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, 

სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების 

მოთხოვნები. პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის 

ტექნიკური ზედამხედველობა;  საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და 

სხვა ღონისძიებები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ 

სამუშაოებს. 

მოსალოდნელი 

შედეგი  
სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია  

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

შეძენილი პროექტების 

რაოდენობა;საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე 
44  30  №/A  



წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად 

მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული 

ზიანი   
 

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  
კოდი  

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

 
02 02 07 

 
452,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“    

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი  

  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ღამის პერიოდში  

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი 

ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. 

დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული 

ტერიტორიის 70%-ზე.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით  2000 

ბოძს, ამდენივე სანათს.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – გარე განათების 

წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-

ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების 

განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. პროგრამის მიზანია 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, 

რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს 

უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი 

განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების 

აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.  

 

მოსალოდნელი 

შედეგი  
მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

განათებული დასახლებული 

ტერიტორიის მოცულობა 
75% 80% 

მოსახლეობის 

მომართვიანობა, 

ავარიული 

სიტუაციები, ელ. 

ენერგიის 

ცვალებადობა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  
კოდი  

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

 
02 06 

 
189,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“    

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი  

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“ რომლის 

ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მწვანე საფარის მოვლა 

პატრონობა,  შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემემების გამართულად 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების 

კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.  

მოსალოდნელი 

შედეგი  
მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის 

დასახელება  

საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

კმაყოფილი მოსახლეობა 60% 80% 2-3% 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

საკადასტრო რუკების მომზადება 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

03 00  5,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ეკონომიკური განვთარების, ქონების  

მართვისა  და სტატისტიკის სამსახური“                                     

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი  

საკადასტრო ნახაზები მომზადდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სასოფლო და არასასოფლო მიწების პრივატიზებისათვის. 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის 

ხარისხიანი ფუნქციონირება;  

 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება  

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

02 09 300,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული 

განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

  

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების 

ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსება.  

მოსალოდნელი 

შედეგი  
ქალაქის  ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება  

                               

 

 

მუხლი16 . დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) 



პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 699.0 ათ. ლარით: 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ
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ი
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ი
 კ

ო
დ

ი
 

დასახელება 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 

წლის 

პროექტი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

03 00 
დასუფთავება და გარემოს 

დაცვა 
717.0 708.0 800.0 850.0 850.0 

03 01 
დასუთავება და ნარჩენების 

გატანა 
440.900 668.0 

700.0 750.0 750.0 

03 02 
საკანალიზაციო სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია  
17.800 40.0 

50.0 50.0 50.0 

03 03 

სანიაღვრე არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

258.300 0.0 

50.0 50.0 50.0 

 

                                 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

03 00  659,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე 

საფარის, ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე 

კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, 

მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს 

არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 61500 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი 

დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 3600 ტონა 

ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის 

საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების  შესყიდვა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის 

ხარისხიანი ფუნქციონირება;  

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

გატანილი ნარჩენების 

რაოდენობა 
3400ტ. 3600ტ. 

მოსახლეობის 

დაუდევრობა  

დასუფთავებული 

ტერიტორიის რაოდენობა 
61.5მ2 70.0 მ2  

 

 

 

 

 

კოდი 
პროგრამის 

დასახელება  

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაცია 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 40,0 



პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა 

და არქიტექტურის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

  პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე 

არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი 

ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის 

აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა.  მოხდება 

არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესება პროგრამა 

ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  

საკანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია-აღდგენა. 

პროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული  გარემო,  არ მოხდეს  მოსახლეობის 

ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა   

 

 

მუხლი 17.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 

პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1859,3 ათ. ლარით: 

  

ო
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ო
დ

ი
 

დასახელება 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 

წლის 

პროექტი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

04 00 განათლება 2,466.5 1,859.3 2,025.0 2,080.0 2,130.0 

04 01 
სკოლამდელი 

განათლების დაფინანსება 
1,546.4 1,710.3 

1800.0 1850.0 1900.0 

04 02 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
406.2 0.0 

0.0 0.0 0.0 

04 03 

სკოლამდელი 

დაწესებულებების  

რეაბილიტაციის 

პროგრამა 

495.9 130.0 

200.0 200.0 200.0 

04 04 

შშმ ბავშვთა და 

მოზარდთა განათლების 

დაფინასება 

18.0 19.0 

25.0 30.0 30.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

04 01  1710,3 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრი “  



პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების 

გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის 

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ 

მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული 

სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების 

მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) 

განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-

ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების 

მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად 

დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: 

ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების 

მოწყობა.  

 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 

სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი 

პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება 

სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება 

სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; 

სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  ,,სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრში “ დასაქმებული ადმინისტრაციული და 

სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 950-ი 

შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-

ს შეადგენს 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის 

დასახელება  

საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

აღსაზრდელთა 

რაოდენობა 
850 900 №/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  
სკოლამდელი დაწესებულებების  

რეაბილიტაციის პროგრამა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

04 03 130,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური 



ლი  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ეფექტიანი აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის 

(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება,  საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური 

გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა 

არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის ახალი 

ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.  

 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის 

დასახელება  

საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

ბაგა-ბაღების რაოდენობა 21 24 №/A 

 

 

 

მუხლი18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 

00) პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1623,0 ათ. ლარით: 
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დასახელება 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 

წლის 

პროექტი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

05 00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 

1,416.200 1,623.000 1,820.000 1,960.000 2,150.000 

05 01 

01 
 სპორტული სკოლა 238.300 325.0 

350.0 400.0 450.0 

05 01 

02 
საფეხბურთო სკოლა 445.200 380.0 

380.0 430.0 450.0 

05 02 

01 

ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობის პროგრამა 
30.000 30.0 

30.0 30.0 30.0 

05 02 

02 

მუსიკალური სკოლის 

დაფინანსება 
123.200 163.0 

200.0 200.0 200.0 

05 02 

03 

კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება  
17.050 47.0 

50.0 60.0 80.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
20.000 20.0 

20.0 20.0 20.0 

05 02 

05 

კულტურისა და 

ახალგაზრდობის 

განვითარების ცენტრი 

339.150 415.0 

470.0 500.0 550.0 

05 02 

06 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 152.600 188.0 

250.0 250.0 300.0 

05 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების დაფინანსება 
10.700 15.0 

30.0 30.0 30.0 

    
   

05 04 
რელიგიური ღონისძიებების 

დაფინანსება 
40.000 40.0 

40.0 40.0 40.0 

 

 



პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 01  01 325,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

სპორტსკოლაში სწავლობს 385 მოსწავლე, მ.შ. 90 გოგონა და 295 ბიჭი. ფუნქციონირებს 

22 ჯგუფი ჭადრაკის 3, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის 2, 

მძლეოსნობის 2, ძალოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის 2, კრივის 2,  ტაეკვანდოს, 

ტანვარჯშის, ფრენბურთი 2 და მაგიდის ჩოგბურთის ჯგუფები. 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, 

ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის,  ტანვარჯშის ჯგუფების  

მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის 

ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში. 

ქვეპროგრამის მიზანია:  

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა 

მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა; 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

,,სპორტულ სკოლაში“  არსებული 

სპორტის სახეობების რაოდენობა 
13 13 0% 

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად 

ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები 
385 400 მომართვიანობა 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 01  02 380,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო  სკოლა“  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე. 

პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  დაგეგმილია 

რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებეში: სოფლებს 

შორის ჩემპიონატში;  საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; 

წარმოება - დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს 

შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში. 

ქვეპროგრამის მიზანია:  

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით 



მოსალოდნელი 

შედეგი  

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა 

მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა; 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

,,საფეხბურთო სკოლაში“  არსებული 

ჯგუფების რაოდენობა 
12 12 0% 

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად 

ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები 
190 220 მომართვიანობა 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 02  02 163,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო  სკოლა“  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 180 -მდე მოსწავლე, მ. შ 115 გოგო და 65 ბიჭი; 

ფუნქციონირებს საესტრადო განყოფილება, ფორტეპინოს და საგუნდო 

განყოფილება (18 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 42 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 

დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია 

გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.  

ქვეპროგრამის მიზანია:  

 

მოსალოდნელი 

შედეგი  

მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.  

 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის 

დასახელება  
საბაზისო მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

,,სამუსიკო სკოლაში“  

არსებული ჯგუფების 

რაოდენობა 

180 200 
მომართვიანობა 

 

სამუსიკო სკოლების 

მიერ ფესტივალებში 

მონაწილეობა 

სამუსიკო სკოლების 

მოსწავლეებმა 

მონაწილეობა მიიღეს 3 

ფესტივალში 

წელს იგეგმება 

არანაკლებ 3 

ფესტივალში 

მონაწილეობის მიღება 

5% - 

დამოკიდებულია 

მოწვევების 

რაოდენობაზე 
 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  
კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება 

 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 02  03 47,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  

 „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, 

ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “  

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაჭყონდიდლობის დღესასწაულის, 

ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, 

მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი 

ღონისძიებების დაფინანსება.  



მოსალოდნელი 

შედეგი  

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება და ტურიზმის 

განვითარება მუნიციპალიტეტში. 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 02  04 20,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

 „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, ტურიზმის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების 

გამოცემა. (დაგეგმილია გაზეთის დაფინასება, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და 

ჟურნალების გამოცემა.  ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება 

ტელევიზიასა და რადიოში).  

მოსალოდნელი 

შედეგი  

მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში. 

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა. მუნიციპალტეტის 

საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა. 

 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

ჩატარებული ღონისძიებების 

რაოდენობა 
5 5 

ხელის შემშლელი 

ბუნებრივი პირობები 

(პანდენია)  
 

 

 

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 02  05 415,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის 

განვითარების ცენტრი“ 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი ბიბლიოთეკებს, 

კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, 

ფოლკლორული ანსამბლით, გიტარის შემსწავლელი, საესტრადო სიმღერების 

შემსწავლელი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი 

ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( 

გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, 

რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეებს (სადაც 

სწავლობს  500 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  აღსაზრდელთა 

მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო 

შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ 

და საერთაშორისო კონკუსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და 

რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო 



კონკურსებში.   აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო 

მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების 

ცენტრის აღსაზრდელებთან. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს 

დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს  ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით  

დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ფოლკლორული 

ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა 

კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა 

გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე ივნისის ბოლოს 

ტარდება საანგარიშო კონცერტი. 

მოსალოდნელი 

შედეგი  
მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება. 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

ჩატარებული ღონისძიებების 

რაოდენობა 
20 30 

ხელის შემშლელი 

ბუნებრივი პირობები 

(პანდენია)  
 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში  

05 02  06 188,0 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი  

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი  

 

 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის ფონდის აღრიცხვა-

სისტემატიზაცია და პოპულიარიზაცია. გამოფენების მოწყობა.  სამხატვრო 

შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულარიზაცია. კულტურული 

მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და 

პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი 

მდგომარეობის პროგრესირება. კულტურული მემკვიდრეობისადმი 

საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა. 

საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა 

სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, ექსპედიციების მოწყობა, 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც 

მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა.  

მოსალოდნელი 

შედეგი  
მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება. 

საბოლოო შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება  
საბაზისო 

მაჩვენებელი  

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი  
შესაძლო რისკები  

ჩატარებული ღონისძიებების 

რაოდენობა 
10 10 

ხელის შემშლელი 

ბუნებრივი პირობები 

(პანდენია)  
 

 

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 

00) პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1190,2 ათ. ლარით: 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-

ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში 



განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების 

უზრუნველყოფას.  

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა 

მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა 

გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი 

ბავშვების სოლუიალური დაცვა. 
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დასახელება 

2021 

წლის 

გეგმა 

2022 

წლის 

პროექტი 

2023 წლის 

პროგნოზი 

2024 წლის 

პროგნოზი 

2025 წლის 

პროგნოზი 

06 00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური უზრუნველყოფა 

1,142.942 1,190.200 1,444.000 1,539.000 1,714.000 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
139.000 150.0 

200.0 230.0 250.0 

06 02 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1,003.942 1,040.200 1,244.000 1,309.000 1,464.000 

06 02 

01 

მოსახლეობის სამედიცინო 

დახმარება 
527.100 550.0 

600.0 600.0 600.0 

06 02 

02 

სარიტუალო მომსახურება 

(ომის ვეტერანთა და 

უკიდურესად შეჭირვებულთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 

7.000 12.0 

25.0 30.0 35.0 

06 02 

03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

აპრილის, 9 მაისის და 

აგვისტოს მოვლენებში 

დაზარალებულთა ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება) 

9.000 9.0 

9.0 9.0 9.0 

06 02 

04 

100 წელს გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

7.000 7.0 

10.0 10.0 10.0 

06 02 

05 

უკიდურესად შეჭირვებულთა 

ერთჯერადი დახმარება 
145.842 144.2 

170.0 200.0 350.0 

06 02 

06 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა 

(4 შვილი და მეტი)  
32.000 32.0 

60.0 60.0 60.0 

06 02 

07 
 ობოლი ბავშვების დახმარება 70.000 70.0 

100.0 100.0 100.0 

06 02 

08 

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა 

დახმარება 
36.000 36.0 

50.0 50.0 50.0 

06 02 

09 

ხანძრით, მიწისძვრით და 

სხვა სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებულთა 

ერთჯერადი დახმარება 

80.000 80.0 

100.0 100.0 100.0 

06 02 

10 
ახალშობილთა დახმარება 90.000 100.0 

120.0 150.0 150.0 

 

6.1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  

2021 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში  

06 01 01  150,0  



პროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)ი.პ  მარტვილის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი  

პროგრამის აღწერა  

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი 

ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების 

დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და 

კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; 

ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი 

ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, 

განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის 

მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 

ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის 

და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის 

დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი 

მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი 

მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ 

დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების 

პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა 

სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები 

წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული 

კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური 

დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, 

პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული 

დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული 

ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-

სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) 

(მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა.  

პროგრამის მიზანი  
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, 

ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;  

მოსალოდნელი 

შედეგი  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების 

ლოკალიზება  

6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)  

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა 

ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული 



სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ 

 ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 

2021 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 
01 

               550,0       

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე,იგულისხმება  დაუფინანსებელი 

ნაწილის(პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება (არ 

დაფინანსდება აყვანილი ექიმი და vip პალატა): ა)0-დან 250ლარის ჩათვლით -

100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე(ს/ქ 0-დან 70    000 ჩათვლით);  

ბ) 250 - 5 000 ლარის ჩათვლით - 40%-ით; 

გ) 5 000 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით - 2500 ლარით; 

დ) 10000 ლარზე მეტი - 3 000 ლარით. 

ე) მედიკამენტების დაფინანსება 200 ლარის ჩათვლით 100%-ით, წელიწადში 2 ჯერ 

(გარდა ონკოლოგიური პაციენტებისა). 
  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბენეფიციართა 

მაქსიმალური რაოდენობისათვის დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული მკურნალობის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 

1000 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 

1200ბენეფიციარი 

21% -ავადობის 

ზრდა/ კლება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 ომის მონაწილეთა, დევნილთა და 

მარტოხელების სარიტუალო ხარჯები 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

06 02 
02 

12,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

ეს დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 

გარდაცვლილ  ომის მონაწილის სარიტუალო დახმარება 400 ლარით, დევნილებზე 

და მარტოხელებზე 400-400 ლარით.  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
გარდაცვლილთა ოჯახების/ახლობლების თანადგომა. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
# 

ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების ალბათობა 

(%/აღწერა) 



1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 46 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 
50 

ბენეფიციარი 

4% - გარდაცვალების 

რისკი 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის 

ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს 

მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება) 

2021 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

06 02 03                               9,0       

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას გარდაცვლილ მეომართა , ომის 

ვეტერანთა და 9 აპრილის მოვლენების დროს გარდაცვლილთა ოჯახების 

ფინანსურ დახმარებას.2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიში  და 9 აპრილს 

დაღუპულთა ოჯახებს ერთჯერადად-1000 ლარი; შშმ ომისა და სამხედრო ძალების 

ვეტერანებს ფულადი საჩუქარი/ დაზარალებული ოჯახების მატერიალური 

თანადგომა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
მათი ღვაწლის და ხსოვნის უკვდავყოფა. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

ალბათობა (%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 25 

ბენეფიციარმა 

2021წელს 

ისარგებლებს 

25 

ბენეფიციარი 

32% - სტატუსის 

ცვლილება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა 

დახმარების პროგრამა  

2021 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 02 04  7,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს 

გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.   

მოსალოდნელი 

შედეგი 
 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება   

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 5 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 

7 

ბენეფიციარი 

50 % - /სტატუსის 

ცვლილება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდ

ი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 

2021 წლის 

დაფინანსებ

ა 

ათას ლარში 



05 02 
06 

 32,0  

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშიობლის 

სტატუსის მქონე( 4 ან 4-ზე მეტი, ერთ-ერთი  მაინც 18 წლამდე) პირის დახმარება 200 

ლარის ოდენობით , წელიწადში ერთჯერ./ დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
მრავალშვილიანთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება   

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორ

ის აღწერა 
საბაზისო მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილებ

ის 

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციარ

თ 

რაოდენობა 

2020 წელს პროგრამით 

ისარგებლა 140 

ბენეფიციარმა(სარგებ

ლობდა 4 და 4-ზე მეტ 

შვილიანი) 

2021წელს 

ისარგებლებს 160 

ბენეფიციარი(ისარგე

ბლებს 4 და 4-ზე მეტ 

შვილიანი) 

10% 

/მომართვია
ნობის 

მიხედვით. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

 ობოლი ბავშვების დახმარება 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 
07 

 70,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

18 წლამდე ობოლი/დედ-მამით ობოლი მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

ფაქტობრივად მცხოვრები ბავშვების დახმარება , განისაზღვრება ობოლის 

შემთხვევაში 300 ლარით, დედ-მამით ობოლის შემთხვევაში-500 ლარით./ობოლი 

ბავშვების მატერიალური თანადგომა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 

220 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 

230 

ბენეფიციარი 

1.5% - სტატუსის 

მინიჭება/მოხსნა 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება 

2021 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 08  36,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა 

ერტჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით, წელიწადში 

ერთჯერ./მატერიალური მხარდაჭერა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 



შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 

110 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 
120 

ბენეფიციარი 

4% - სტატუსის 

მოხსნა/მინიჭება 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 

დასახელება  

კოდი 

უსახლკაროთა ბინის ქირის 

თანხით უზრუნველყოფა 

2021 წლის 

დაფინანსება ათას 

ლარებში 

  

შემდეგი 1 

წელი 
18,0 

    

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისა

ღწერა და მიზანი 

დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებულ(გარდა დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს : 

ა)რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარძნენ; ბ) 

მარტოხელა დედას; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; 

დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან 

დაზიანებულია(საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა 

საცხოვრებელ ფართს გარდა ,დაზიანებული სახლისა და არ 

ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე 

ყოველთვიურად 50-100 ლარის ოდენობით./უსახლკაროდ დარჩენილ 

პირთათვის , რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , აუცილებელი 

საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო 

ქირის  ან ქირის ნაწილის დაფარვა. 

მოსალოდნელი 

შუალედური/საბოლოო 

შედეგი 

დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა 

შუალედური/საბოლოო 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილები

ს ალბათობა 

(%/აღწერა) 

შესაძ

ლო 

რისკი 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციარ

თა 

რაოდენობა 

2020წ. 

პროგრამით 

სარგებლობდა 

14 

ბენეფიციარი 

2021 წელს 

ისარგებლებ

ს 15 

ბენეფიციარ

ი 

15%/-

მომარ

თვიან

ობა 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა 

ერთჯერადი დახმარება 

2021 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 
09 

 80,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში, 

სხვადასხვა მიზეზით(საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად 

უვარგსი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა 

სტიქიური უბედურების ან სხვა გარემოებების შედეგად).დახმარება 

განისაზღვრება საცხოვრებელი სახლის დაზიანების მიხედვით 300-დან 4000 

ლარის ჩათვლით./მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსვლა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

ალბათობა (%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 80 

ბენეფიციარმა 

2021 წელს 

ისარგებლებს 

90ბენეფიციარი 

12% -სტიქიური 

მოვლენების 

გაზრდა/შემცირება  

 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება 

2021 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

05 02 06  90,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

დახმარება გაიცემა 0-1 წლამდე მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად 

მცვოვრებ ახალშობილთა ოჯახზე  ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით. / 

ახალშობილთა ოჯახებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
შობადობის გაზრდა 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართ 

რაოდენობა 

2020 წელს 

პროგრამით 

ისარგებლა 348 

ბენეფიციარმა 

2021წელს 

ისარგებლებს  

360  

ბენეფიციარი 

1.5% -შობადობის 

გაზრდა/ 

შემცირება 

 

თავი lll.  

მარტვილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

 

მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით. 

ათას ლარებში 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ

აც
ი

უ
ლ

ი
 კ

ო
დ

ი
 

დასახელება 

2020 

წლის 

ფაქტი 

2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფ

ო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდ

ან 

გამოყოფი

ლი 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფ

ო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდ

ან 

გამოყოფი

ლი 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 



ტრანსფერე

ბი 

ტრანსფერე

ბი 

  
მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 

15,972.

8 

18,675.

3 
7,556.3 11,119.0 

11,226.

0 
0.0 11,226.0 

  
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 
175.0 176.0 0.0 176.0 171.0 0.0 171.0 

  ხარჯები 7,565.6 8,818.5 392.9 8,425.7 9,881.4 0.0 9,881.4 

  
შრომის 

ანაზღაურება 
2,148.1 2,280.6 0.0 2,280.6 3,006.3 0.0 3,006.3 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
8,254.0 9,691.8 7,163.5 2,528.3 1,175.0 0.0 1,175.0 

  
ვალდებულებების 

კლება  
153.3 165.0 0.0 165.0 169.6 0.0 169.6 

01 

00 

მმართველობა და 

საერთო 

დანიშნულების 

ხარჯები  

3,146.1 3,898.9 0.0 3,898.9 4,292.5 0.0 4,292.5 

  
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 
175.0 176.0 0.0 176.0 171.0 0.0 171.0 

  ხარჯები 2,967.1 3,207.4 0.0 3,207.4 4,077.9 0.0 4,077.9 

  
შრომის 

ანაზღაურება 
2,148.1 2,280.6 0.0 2,280.6 3,006.3 0.0 3,006.3 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
25.7 526.5 0.0 526.5 45.0 0.0 45.0 

  
ვალდებულებების 

კლება  
153.3 165.0 0.0 165.0 169.6 0.0 169.6 

01 

01 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 
858.3 983.2 0.0 983.2 1,051.9 0.0 1,051.9 

  
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 
40.0 41.0   41.0 32.0   32.0 

  ხარჯები 853.7 925.2 0.0 925.2 1,047.4 0.0 1,047.4 

  
შრომის 

ანაზღაურება 
674.3 707.7 0.0 707.7 735.8 0.0 735.8 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
4.6 58.0 0.0 58.0 4.5 0.0 4.5 

01 

02 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 
1,909.4 2,460.8 0.0 2,460.8 2,801.3 0.0 2,801.3 

  
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 
129.0 129.0   129.0 133.0   133.0 

  ხარჯები 1,888.2 1,992.3 0.0 1,992.3 2,760.8 0.0 2,760.8 

  
შრომის 

ანაზღაურება 
1,401.9 1,500.0 0.0 1,500.0 2,171.2 0.0 2,171.2 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
21.1 468.5 0.0 468.5 40.5 0.0 40.5 

01 

03 

    სამხედრო 

აღრიცხვისა და 

გაწვევის 

სამსახური  

81.7 90.7 0.0 90.7 124.6 0.0 124.6 

  
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 
6.0 6.0   6.0 6.0   6.0 

  ხარჯები 81.7 90.7 0.0 90.7 124.6 0.0 124.6 

  
შრომის 

ანაზღაურება 
71.8 72.9 0.0 72.9 99.3 0.0 99.3 

01 

04 

სარეზერვო 

ფონდი 
0.0 34.2 0.0 34.2 40.0 0.0 40.0 



  ხარჯები 0.0 34.2 0.0 34.2 40.0 0.0 40.0 

01 

06 

მუნიციპალური 

განვითარების 

პროგრამის 

თადაფინანსების  

ხარჯები 

258.0 250.0 0.0 250.0 234.7 0.0 234.7 

  ხარჯები 104.7 85.0 0.0 85.0 65.1 0.0 65.1 

  
ვალდებულებების 

კლება  
153.3 165.0 0.0 165.0 169.6 0.0 169.6 

01 

07 

,,საგანგებო 

მდგომარეობასთა

ნ დაკავშირებულ 

ღონისძიებათა 

მიზნობრივი 

პროგრამა“  

38.8 80.0 0.0 80.0 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 38.8 80.0 0.0 80.0 40.0 0.0 40.0 

02 

00 

ინფრასტრუქტურ

ის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  

8,128.2 9,033.8 6,922.0 2,111.8 1,562.0 0.0 1,562.0 

  ხარჯები 550.8 743.7 0.0 743.7 662.0 0.0 662.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
7,577.4 8,290.1 6,922.0 1,368.1 900.0 0.0 900.0 

02 

01 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურ

ის მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა 

(გზები და 

ხიდები) 

5,162.7 5,020.4 4,791.3 229.1 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
5,159.6 5,020.4 4,791.3 229.1 0.0 0.0 0.0 

02 

01 

01 

გზების 

მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა  

4,426.9 3,230.5 3,131.8 98.7 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
4,423.7 3,230.5 3,131.8 98.7 0.0 0.0 0.0 

02 

01 

02 

 ხიდ-ბოგირები 

მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა  

735.8 1,789.9 1,659.5 130.4 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
735.8 1,789.9 1,659.5 130.4 0.0 0.0 0.0 

02 

02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურ

ის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

1,104.8 1,609.2 604.3 1,004.9 1,068.0 0.0 1,068.0 

  ხარჯები 341.6 551.4 0.0 551.4 468.0 0.0 468.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
763.2 1,057.7 604.3 453.5 600.0 0.0 600.0 

02 

02 

01 

შენობების და 

სახურავების 

რეაბილიტაცია, 

რეკონსტრუქცია 

283.2 665.1 512.1 153.0 158.0 0.0 158.0 



  ხარჯები 48.0 87.1 0.0 87.1 8.0 0.0 8.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
235.2 578.1 512.1 65.9 150.0 0.0 150.0 

02 

02 

02 

გარე განათების 

მოწყობა 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

10.2 25.6 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
10.2 25.6 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 

02 

02 

03 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

133.2 154.4 92.1 62.3 108.0 0.0 108.0 

  ხარჯები 5.8 10.0 0.0 10.0 8.0 0.0 8.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
127.4 144.4 92.1 52.3 100.0 0.0 100.0 

02 

02 

04  

პარკების 

სკვერებისა და 

მათი მიმდებარე 

ინფრასტრუქტურ

ის  მოწყობა 

45.8 109.4 0.0 109.4 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 12.4 29.4 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
33.4 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 

02 

02 

05  

საპროექტო-

სახართაღრიცხვო, 

ექსპერტიზის და 

ზედამხედველობ

ის ხარჯები  

357.0 229.6 0.0 229.6 350.0 0.0 350.0 

  ხარჯები 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
356.9 229.6 0.0 229.6 350.0 0.0 350.0 

02 

02 

07  

გარე განათების 

მოწყობა 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

272.3 420.0 0.0 420.0 
452.00

0 
0.000 452.000 

  ხარჯები 272.3 420.0 0.0 420.0 
452.00

0 
0.000 452.000 

02 

03  

საკადასტრო 

რუკების 

მომზადება  

3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 

  ხარჯები 3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 

02 

05 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა 

917.1 1,189.1 1,162.4 26.7 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
917.1 1,189.1 1,162.4 26.7 0.0 0.0 0.0 

02 

06 

კეთილმოწყობის 

ცენტრი 
211.5 194.1 0.0 194.1 189.0 0.0 189.0 

  ხარჯები 206.1 192.3 0.0 192.3 189.0 0.0 189.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
5.4 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 

02 

07 

სპორტული 

მოედნების 

მოწყობა 

74.5 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
74.5 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

02 

08 

სტიქიის 

შედეგების 
285.2 384.7 364.0 20.7 0.0 0.0 0.0 



ლიკვიდაციის 

ხარჯები 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
285.2 384.7 364.0 20.7 0.0 0.0 0.0 

02 

09 

რეგიონებში 

განსახორციელებე

ლი პროექტების  

თანადაფინანსება 

150.7 635.9 0.0 635.9 300.0 0.0 300.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
150.7 635.9 0.0 635.9 300.0 0.0 300.0 

03 

00 

დასუფთავება და 

გარემოს დაცვა 
586.1 717.0 0.0 717.0 699.0 0.0 699.0 

  ხარჯები 356.4 445.6 0.0 445.6 659.0 0.0 659.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
229.6 271.4 0.0 271.4 40.0 0.0 40.0 

03 

01 

დასუთავება და 

ნარჩენების გატანა 
340.3 440.9 0.0 440.9 659.0 0.0 659.0 

  ხარჯები 340.3 440.9 0.0 440.9 659.0 0.0 659.0 

03 

02 

საკანალიზაციო 

სისტემების 

მოწყობა-

რეაბილიტაცია  

24.0 17.8 0.0 17.8 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 16.2 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
7.9 13.1 0.0 13.1 40.0 0.0 40.0 

03 

03 

სანიაღვრე 

არხებისა და 

ნაპირსამაგრი 

ჯებირების 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

221.8 258.3 0.0 258.3 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
221.8 258.3 0.0 258.3 0.0 0.0 0.0 

04 

00 
განათლება 2,053.5 2,466.5 634.3 1,832.2 1,859.3 0.0 1,859.3 

  ხარჯები 1,470.1 1,883.2 392.9 1,490.3 1,729.3 0.0 1,729.3 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
583.4 583.3 241.5 341.9 130.0 0.0 130.0 

04 

01 

სკოლამდელი 

განათლების 

დაფინანსება 

1,170.2 1,546.4 0.0 1,546.4 1,710.3 0.0 1,710.3 

  ხარჯები 1,153.9 1,472.3 0.0 1,472.3 1,710.3 0.0 1,710.3 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
16.3 74.1 0.0 74.1 0.0 0.0 0.0 

04 

02 

საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
559.6 406.2 406.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 302.7 392.9 392.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
256.9 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 

03 

სკოლამდელი 

დაწესებულებების  

რეაბილიტაციის 

პროგრამა 

310.2 495.9 228.1 267.8 130.0 0.0 130.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
310.2 495.9 228.1 267.8 130.0 0.0 130.0 

04 

04 

შშმ ბავშვთა და 

მოზარდთა 
13.5 18.0 0.0 18.0 19.0 0.0 19.0 



განათლების 

დაფინასება 

  ხარჯები 13.5 18.0 0.0 18.0 19.0 0.0 19.0 

05 

00 

კულტურა, 

რელიგია 

ახალგაზრდული 

და სპორტული 

ღონისძიებები 

1,151.9 1,416.2 0.0 1,416.2 1,623.0 0.0 1,623.0 

  ხარჯები 1,092.4 1,395.7 0.0 1,395.7 1,563.0 0.0 1,563.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
59.5 20.5 0.0 20.5 60.0 0.0 60.0 

05 

01 

სპორტის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

527.5 683.5 0.0 683.5 705.0 0.0 705.0 

  ხარჯები 471.7 666.0 0.0 666.0 645.0 0.0 645.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
55.8 17.5 0.0 17.5 60.0 0.0 60.0 

05 

01 

01 

 სპორტული 

სკოლა 
216.9 238.3 0.0 238.3 325.0 0.0 325.0 

  ხარჯები 213.2 237.1 0.0 237.1 265.0 0.0 265.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
3.6 1.2 0.0 1.2 60.0 0.0 60.0 

05 

01 

02 

საფეხბურთო 

სკოლა 
307.6 445.2 0.0 445.2 380.0 0.0 380.0 

  ხარჯები 255.5 428.9 0.0 428.9 380.0 0.0 380.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
52.1 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 

05 

01 

03 

სპორტული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 

02 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

578.4 682.0 0.0 682.0 863.0 0.0 863.0 

  ხარჯები 574.7 679.0 0.0 679.0 863.0 0.0 863.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
3.8 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

05 

02 

01 

ტურიზმის 

განვითარების 

ხელშეწყობის 

პროგრამა 

0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

  ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

05 

02 

02 

მუსიკალური 

სკოლის 

დაფინანსება 

122.4 123.2 0.0 123.2 163.0 0.0 163.0 

  ხარჯები 122.4 123.2 0.0 123.2 163.0 0.0 163.0 

05 

02 

03 

კულტურული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება  

0.0 17.1 0.0 17.1 47.0 0.0 47.0 

  ხარჯები 0.0 17.1 0.0 17.1 47.0 0.0 47.0 

05 

02 

04 

ტელერადიო 

მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

15.7 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 



  ხარჯები 15.7 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

05 

02 

05 

კულტურისა და 

ახალგაზრდობის 

განვითარების 

ცენტრი 

293.1 339.2 0.0 339.2 415.0 0.0 415.0 

  ხარჯები 289.3 336.2 0.0 336.2 415.0 0.0 415.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
3.8 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

05 

02 

06 

მხარეთმცოდნეობ

ის მუზეუმი 
147.4 152.6 0.0 152.6 188.0 0.0 188.0 

  ხარჯები 147.4 152.6 0.0 152.6 188.0 0.0 188.0 

05 

03 

ახალგაზრდული 

პროგრამების 

დაფინანსება 

6.0 10.7 0.0 10.7 15.0 0.0 15.0 

  ხარჯები 6.0 10.7 0.0 10.7 15.0 0.0 15.0 

05 

04 

რელიგიური 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 

06 

00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

1,128.7 1,142.9 0.0 1,142.9 1,190.2 0.0 1,190.2 

  ხარჯები 1,128.7 1,142.9 0.0 1,142.9 1,190.2 0.0 1,190.2 

06 

01 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

მომსახურება 

114.1 139.0 0.0 139.0 150.0 0.0 150.0 

  ხარჯები 114.1 139.0 0.0 139.0 150.0 0.0 150.0 

06 

02 

მოსახლეობის 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

1,014.7 1,003.9 0.0 1,003.9 1,040.2 0.0 1,040.2 

  ხარჯები 1,014.7 1,003.9 0.0 1,003.9 1,040.2 0.0 1,040.2 

06 

02 

01 

მოსახლეობის 

სამედიცინო 

დახმარება 

571.0 527.1 0.0 527.1 550.0 0.0 550.0 

  ხარჯები 571.0 527.1 0.0 527.1 550.0 0.0 550.0 

06 

02 

02 

სარიტუალო 

მომსახურება 

(ომის ვეტერანთა 

და უკიდურესად 

შეჭირვებულთა 

დაკრძალვის 

ხარჯები) 

4.9 7.0 0.0 7.0 12.0 0.0 12.0 

  ხარჯები 4.9 7.0 0.0 7.0 12.0 0.0 12.0 

06 

02 

03 

ომის ვეტერანთა 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

ხარჯები (9 

აპრილის, 9 მაისის 

და აგვისტოს 

მოვლენებში 

დაზარალებულთა 

ოჯახების 

ერთჯერადი 

დახმარება) 

8.7 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 



  ხარჯები 8.7 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 

06 

02 

04 

100 წელს 

გადაცილებულთა 

ერთჯერადი 

დახმარების 

ხარჯი 

5.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 

  ხარჯები 5.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 

06 

02 

05 

უკიდურესად 

შეჭირვებულთა 

ერთჯერადი 

დახმარება 

132.9 145.8 0.0 145.8 144.2 0.0 144.2 

  ხარჯები 132.9 145.8 0.0 145.8 144.2 0.0 144.2 

06 

02 

06 

მრავალშვილიანი 

ოჯახებისა (4 

შვილი და მეტი)  

26.8 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 32.0 

  ხარჯები 26.8 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 32.0 

06 

02 

07 

 ობოლი ბავშვების 

დახმარება 
69.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 

  ხარჯები 69.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 

06 

02 

08 

 შშმ 18 წლამდე 

ბავშვთა 

დახმარება 

31.5 36.0 0.0 36.0 36.0 0.0 36.0 

  ხარჯები 31.5 36.0 0.0 36.0 36.0 0.0 36.0 

06 

02 

09 

ხანძრით, 

მიწისძვრით და 

სხვა სტიქიური 

მოვლენების 

შედეგად 

დაზარალებულთა 

ერთჯერადი 

დახმარება 

74.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 

  ხარჯები 74.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 

06 

02 

10 

ახალშობილთა 

დახმარება 
90.0 90.0 0.0 90.0 100.0 0.0 100.0 

  ხარჯები 90.0 90.0 0.0 90.0 100.0 0.0 100.0 

 

 


