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საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმა 

 
 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი     მალხაზ ბაზაძე 

 

საანგარიშო პერიოდი - 2014  წლის   14 ივნისიდან 2015 წლის  31 დეკემბერამდე.   

 

ანგარიშის ტიპი (რიგითი, რიგგარეშე) რიგგარეშე 

 

 

                                     I. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა 
 

1. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გამგეობის ორგანიზაციული საქმიანობის 

სფეროში: 

   

 გასული წლის განმავლობაში ჩატარდა გამგებლის ყოველკვირეული სამშაბათის თათბირები, სულ 48 

თათბირი, რომლებზეც განხილული იქნა 198 საკითხი.    

   

 2015 წლის 23 თებერვლიდან გამგეობაში დანერგილ იქნა საქმისწარმოების ავტორიზებული სისტემა, რამაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა დოკუმენტებზე მუშაობა, გაამარტივა საჭირო დოკუმენტებზე მუშაობა და 

მნიშვნელოვნად შეამცირა ამ პროცესებისთვის მანამდე საჭირო დრო. 2015 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

დოკუმენტბრუნვა. სულ შემოსულია გამგეობაში 9013 დოკუმენტი, მათ შორის მოქალაქეთა განცხადებების 

რაოდენობა შეადგენს 4699-ს.  

   

    მიმდინარე წელს განხორციელდა ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში ( e 

HRMS) ჩართვა. მიმდინარეობს  მოხელეთა მონაცემების შეტანა.  

 

  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  7 ივნისის დადგენილების საფუძველზე შემუშავდა 

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეთა 2016 წლის სასწავლო გეგმა.  

     

    მომზადდა გამგეობის საჯარო მოხელეთა სამუშაოს აღწერილობები, მინიმალური და დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლებიც გადაეგზავნა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას, კონკურსების 

ჩატარების ორგანიზებისთვის.  

 

  დაიხვეწა გამგეობის სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ადგილებზე 

- მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ  ერთეულებში მუშაობის გააქტიურებას, რის გამოც მთელ რიგ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში დამატებით დაშვებულ იქნა სპეციალისტის შტატები. ასევე სათანადო 

ყურადღება დაეთმო გამგეობის სამსახურების სტრუქტურის დახვეწას.  

     

 

    საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დღეის მდგომარეობით დანიშნულია 113 საჯარო მოხელე, 

დროებით მოვალეობას ასრულებს 1, ხოლო ხელშეკრულება გაუფორმდა 9 თანამშრომელს. ვაკანტურია 11 

თანამდებობა.  

 

   

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში 

განახორციელა შემდეგი საქმიანობა:   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საფინანოს-საბიუჯეტო საქმიანობის 

სფეროში: 

 

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მიერ 2014 წლის 18 დეკემბერს  N46  დადგენილებით 7670000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

• გრანტები 66444000 ლარი (გათანაბრებითი ტრანსფერი 6454400 ლარი და დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად  190000  ლარი); 

• ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 995600 ლარით (გადასახდელები 450000 ლარი და 

სხვა შემოსავლები 545600 ლარი); 

• არაფინანსური აქტივების კლება დაიგეგმა 30000 ლარი. 

 

2015 წელს წლის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 17–ჯერ იქნა განხორციელებული 

ცვლილება, რომლის შედეგადაც სულ ბიუჯეტი განისაზღვრა 17712500 ლარით. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილმა გრანტმა შეადგინა 12868200 ლარი , მათ შორის: 

• გათანაბრებითი ტრანსფერი 6454400 ათასი ლარი; 

• დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  190000  ათასი ლარი; 

• საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო  4191020 

ათასი ლარი, მათ შორის: 

1.1  სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა  391400 ლარი; 

1.2 ქალაქ საჩხერეში, აკაკი წერეთლის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 296700 ლარი; 

1.3 ქალაქ საჩხერეში, სამუსიკო-სამხატვრო სკოლის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა 239931  

ლარი; 

1.4 ქალაქ საჩხერეში, იაშვილის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 650000 ათასი ლარი; 

1.5 სოფელ ბაჯითში საავტომობილო გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა 577349 ლარი; 

1.6 სოფ. სავანის წრიდან აკ. წერეთლის ძიძისეულ სახლამდე მისასვლელ საავტომობილო გზაზე 

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 2008219 ლარი; 

1.7 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულება 27421  ლარი. 

• სოფლის მარდაჭერის პროგამა 968506 ლარი; 

• სპეციალური ტრანსფერი 977000 ლარი (სტიქიის შედეგადეგების სალიკვიდაციოდ); 

• საქართველოს მთავრობის სარეზერვო  ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 87200 ლარი 

(სოფელ პერევის მაცხოვრებლების დახმარება)  

საკუთარი შემოსავლები განისაზღვრა 1600900 ლარით (გადასახდელები 328900 ლარი და სხვა შემოსავლები 

1272000 ლარი). 

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსულია 22400 ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილება შეადგინა 3221000 

ლარი. 



 

2015 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებმა შეადგინა გეგმა 17712500 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 16162600 

ლარი, რაც გეგმის 91,2 %–ია. 

   

ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურა  (ათასი ლარი) 

 

 

 
საჩხერის  მუნიციპალიტეტი 

2015წლის  

გეგმა 

2015წლის 

იანვარ–

დეკემბრის 

საკასო 

შესრულება  

% 

წლიურ 

გეგმა 

სთან 

1 გადასახდელები 17712,5 16162,6 91,2 

1.1 ხარჯები 8443,9 7767,2 92,0 

1.1.1 შრომის ანაზღაურება 1576,4 1568,6 99,5 

1.1.2 
საქონელი და მომსახურება 1810,4 1451,7 80,2 

1.1.3 
სუბსიდიები 3036,3 3017,4 99,4 

1.1.4 
გრანტები 366.9 366,1 99,8 

1.1.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 514,9 492,4 95,6 

1.1.6 
სხვა ხარჯები 1139,0 871,0 76,5 

1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9267,9 8394,9 90,6 

1.3 ვალდებულებების კლება 0,7 0,5 0,7 

 

 

 

                        გადასახდელებმა პროგრამების მიხედვით  შეადგინა: 

• წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების  დაფინანსებას მოხმარდა 2166.3 

ათასი ლარი წლიური გეგმის 2430,6 ათასი  ლარის  89,1% ; 

• გამგეობის სარეზერვო ფონდიდან 2015 წლის  იანვარ-დეკემბრის თვეში გამოიყო 31,6 ათ. 

ლარი; 

• გასული წლებისა და  სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული  ვალების   

დასაფარავად  იანვარ-დეკემბრის თვეში თანხა არ გამოყოფილა;    



• თავდაცვას,  საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოებას მოხმარდა 468,9  ათასი  ლარი 

გეგმის  486,1  ათასი ლარის  96,5 %; 

• ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია   და   ექსპლოატაციაზე    იანვარ - 

დეკემბრის  თვეში   გაიხარჯა  8946,5 ათასი  ლარი,  რაც  გეგმის 9943,1 ათასი ლარის  90,0 %–

ია,  მათ შორის:   

5.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის საკასო     შესრულებამ 

იანვარ–დეკემბრის თვეში შეადგინა  4730,7 ათასი  ლარი , რაც გეგმის  5153,0  ათასი ლარის 91,8%–ია; 

5.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა 2593,5  

ათასი ლარი, წლიური გეგმის  3060,8  ათ. ლარის 84,7%; 

5.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების საკასო შესრულებამ შეადგინა 443,4  ათ. ლარი, 

თორმეტი  თვის გეგმის 471,1 ათ. ლარის  94,1 %; 

5.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1178,9  ათასი ლარი , 

გეგმის 1258,2  ათასი  ლარის 93,7 %; 

 

5.4 განათლება პროგრამის ფარგლებში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2029,2 ათასი ლარი , გეგმის 2122,6  

ათ. ლარის 95,6%; 

5.5 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა 1869,2 

ათასი ლარი, გეგმის 1937,8  ათ. ლარის 96,5%; 

5.6 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვასა  და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გახარჯული იქნა 12 თვეში  

682,5  ათასი ლარი, გეგმის 792,3  ათ. ლარის 86,1 %, მათ შორის: 

• ჯანდაცვის პროგრამებზე(ა(ა)იპ საჩხერის ჯანდაცვის ცენტრი) გაიხარჯა 102,5  ათ. ლარი,  

გეგმა 102,5  ათ. ლარი; 

• ავადმყოფთა სოციალურ დაცვაზე  დაიხარჯა 255,9  ათასი  ლარი, გეგმა 258,0 ათ. ლარი; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის საკასო 

შესრულებამ შეადგინა 84,6 ათასი  ლარი, გეგმა 93,6  ათ. ლარი; 

• ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებების საკასო 

შესრულებამ  შეადგინა 17,6  ათ. ლარი, გეგმა 17,8 ათ. ლარი; 

• ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე გაიხარჯა 115,7  ათასი  ლარი, გეგმა 204,2 ათ. ლარი; 

• უმუშევართა  და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალურ  დაცვაზე გაიხარჯა 20,1 ათ. ლარი, გეგმა 

20,7  ათ. ლარი; 

• უფასო სასადილოს დაფინანსებამ შეადგინა 16,5 ათ ლარი, გეგმა 18,0 ათ. ლარი; 



• სარიტუალო ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4  ათ. ლარი, გეგმა 8,9 ათ. ლარი; 

• სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 2,0 ათ. ლარი, გეგმა 2,0 ათ. 

ლარი. 

• საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირებას მოხმარდა 26,7  ათ. 

ლარი, გეგმა 27,0 ათ. ლარი; 

• სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების საკასო 

შესრულებამ შეადგინა 29,6 ათ. ლარი, გეგმა 29,6 ათ. ლარი; 

• საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,9 ათ. ლარი, გეგმა 10,0  ათ. 

ლარი. 

2016 წლის პირველი  იანვრისათვის  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  საბიუჯეტო სახსრების ფულადი 

ნაშთი შეადგენდა 2012.6  ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტიდან გასახორციელებელ 

პროექტებზე 966.0 ათ. ლარი, საკუთარი სახსრებიდან  1046.6  ათ. ლარი. 

 

      4.მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის 

სფეროში  განახორციელა შემდეგი ქმედებები:   

მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმო  ქონების მართვის საკითხებს.  გამგეობის შესაბამისი სამსახურის  

მიერ მომზადებული და წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფომ მუნიციპალიტეტის 

გადმოსცა  11 ერთეული უძრავი ქონება, –ერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს გადავეცით მიწის ნაკვეთი 

მასზედ განთავსებული  4 ერთეული შენობა–ნაგებობით (ყოფილი  სახანძრო–სამაშველო სამსახური), 

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში დავარეგისტრირეთ  17 ერთეული ქონება, კანონმდებლობის შესაბამისად 

(სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმით) გადაეცა  უძრავ–მოძრავი ქონება ,,აიპ’’–ს 12 შემთხვევაში 1 100 000 

ლარის ღირებულებით. შეტანილი იქნა მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ საწარმოების  საწარმოს 

კაპიტალში 10 ერთეული 2 157 600 ლარის ღირებულების  ქონება. 

    მიკროავტობუსი გადავეცით შშმ ბავშვთა  მომსახურებისთვის  აიპ ,,საქართველოს ყრუთა კავშირის 

საჩხერის ფილიალი“–ს.  მიწის ნაკვეთი აღნაგობის ფორმით სოციალური საწარმოს მშენებლობისათვის აიპ 

,,ნაბიჯს“ და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.  

     უძრავი ქონება სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემულია 5 შემთხვევაში. 

     მიმდინარეობს პროცესები აუქციონის (საჯარო და ელექტრო) ფორმით უძრავ–მოძრავი ქონების 

პრივატიზაციისათვის და სხვა. 

     ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის შესრულებას წინ უძღოდა მოსამზადებელი სამუშაოები 

სამინისტროებთან, ქონების მართვისა და საჯარო რეესტრის სამსახურებთან თანამშრომლობა. 

     მიმდინარე წლის დეკემბერში კანონმდებლობის სრული დაცვით განხორციელდა საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული აქტივებისა და ვალდებულებების (მატერიალური 

ფასეულობების) ინვენტარიზაცია. 

  

 

5. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ინფრატსრუქტურული 

პროექტები: 



  

                          რეგიონული განვითარების ფონდი 

ა)  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით 2014 წელს დაფინანსდა სულ 7 პროექტი  

თანხით 1 922 411 ლარი, შვიდი პროექტიდან ერთი სოფელ ბაჯითის გზის პროექტირების სამუშაოებზე, 

2014 წელს იყო მხოლოდ პროექტირების სამუშაო გათვალისწინებული. 1 922 411 ლარიდან პროექტირებისა 

და ექსპერტიზის სამუშაოებზე დაიხარჯა 86292 ლარი, ხოლო სამშენებლო სამუშაოებიდან რომელთა 

საკონტრაქტო ღირებულებამაც შეადგინა 1836119 ლარი სამუშოები  დასრულებულია 4 პროექტზე  - 903 119 

ლარი, მიმდინარეობს სავანის წყლის სისტემის მშენებლობის პირველი ეტაპი - 533000 ლარი, 

შემსრულებლებისათვის გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა 925103 ლარი.  იწყება სარეკისა და ბაჯითის 

წყლის სიტემის მშენებლობის პირველი ეტაპი - 400000 ლარი. 

ბ) რგფ-ით დაფინანსდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქურული ობიექტების აღდგენა-

რეაბილიტაციის სამუშაოები, სულ ოთხი განკარგულებით 19 პროექტი ღირებულებით 1 167 207 ლარი. 

-  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N47 განკარგულებით 391000 ლარი. 

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს  N1404 განკარგულება 243930 ლარი 

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 აგვისტოს  N1480 განკარგულება 353904 ლარი 

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის N1900 განკარგულება 178373 ლარი 

2014 წლის 14 იანვრის N47 განკარგულებით  დასრულებულია სტიქიის 6 პროექტი - ღირებულებით 

391000,0 ლარი, 2014 წლის 7 აგვისტოს  N1404 და N1480 განკარგულებებით 10 პროექტიდან 

დასრულებულია 9 პროექტი, ერთი დროებით შეჩერებულია. N1900 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხით 3 პროექტზე დასრულდა 22 დეკემბერს. 

 

     გ) 2014 წელს მიმდინარეობდა 2013 წელს დაწყებული ექვსი ტიპიური ბაღის გარდამავალი 

პროექტი, რომლის ღირებულებამ ჯამში შეადგინა 714828 /ხელშეკ. გაფორმდა 542768 ლარზე, 

დასრულებულია 4 პროექტი 2 შეჩერებულია. გარდა ზემოთ მოყვანილი ექვსი ტიპიური ბაღისა 

2014 წელს გაგრძელდა სოფელ მერჯევის ბაღის მშენებლობა თანადაფინანსებით, რგფ-ის 

დაფინანსება 172200 ლარი და 82232 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჯამში სატენდერო თანხამ 

შეადგინა 254432 ლარი, ხელშეკრულება გაფორმდა 247077 ლარზე. მიწოდებელმა ვერ შეასრულა 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, ხელშეკრულება შეუწყდა და 

მშენებლობა შეჩერებულია. 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 24 ინფრასტრუქურული პროექტი, პროექტირების 

სამუშაოს ჩათვლით საწყისმა ღირებულებამ შეადგინა 918 161,19 ლარი, ხოლო საკონტრაქტო 

ღირებულებამ შეადგინა 744 651,41 ლარი. დასრულებულია 21 პროექტი პროექტირების 



სამუშაოების ჩათვლით, შეჩერებულია ერთი პროექტი, ერთ პროექტზე მიმდინარეობს 

სამუშაოები, ხოლო ერთ პროექტზე გამოსაცხადებელია ტენდერი.  

 

სოფლის პროგრამები 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინასთა 94 პროექტი, საერთო ღირებულებით  970667 ლარი. 

ხოლო საკონტრაქტო ღირებულებამ შეადგინა 963533,61 ლარი.  

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 94 პროექტი დასრულებულია.  

გაზიფიცირება 

     2014 წლის 30 სექტემბრის #1800 განკარგულებით საჩხერის მუნიციპალიტეტს რგფ-იდან 

გაზმომარაგების სამუშაოების განხორციელების მიზნით გამოეყო 323671 ლარი 1013 

საცხოვრებელი სახლისათვის. 

    ამჯამად მიმდინარეობს სამუშაოები და სოფელ კორბოულში დასრულებულია 55 ოჯახის 

გაზმომარაგების სამუშაოები, სოფელ  პერევში 40 ოჯახის, ხოლო ქ. საჩხერეში დ. 

აღმაშენებლის ქუჩაზე 30 ოჯახი. სულ მუნიციპალიტეტში 125 ოჯახი. 

 

რეგიონული განვითარების ფონდი 2015 წელს დაფინანსებული პროექტები 

   საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის #2797 განკარგულების თანახმად 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2015 წელს დაფინანსდა სულ 9 

პროექტი  თანხით 4 177502 ლარი, რგფ-ის პროექტების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

თანადაფინასებისათვის გამოიყო 487 500 ლარი. ცხრა პროექტიდან სამი ითვალისწინებდა 

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ხოლო დარჩენილი ექვსი პროექტი უშუალოდ 

სამუშაოებს. 2015 წლის რგფ-ის პროექტების საერთო სახელშეკრულებო ღირებულებამ 

შეადგინა  4 663701ლარი. 

 

2015 წელს განხორციელებული წინა წლებში (2012-2014) რეგიონული განვითარების ფონდიდან 

დაფინანსებული პროექტები 

2015 წელს განხორციელდა 4 პროექტი ღირებულებით 854821 ლარი, ხოლო სახელშეკრულებო 

ღირებულებამ შეადგინა 785886 ლარი.  

 

სტიქიის სალიკვიდაციოთ რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით 2015 წელს 

განხორციელებული პროექტები 

2015 წელს დაფინანსდა საქართველოს მთავრობის სამი განკარგულებით სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ინფრასტრუქურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, 

გამოყოფილი თანხით 977000 ლარი, შესრულდა ჯამში 62 პროექტი, სახელშეკრულებო 

ღირებულებით 921989 ლარი. 



სოფლის პროგრამები 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინასთა 2015 წლის დასაწყისში 79 პროექტი, საერთო 

ღირებულებით 965506 ლარი. სექტემბრის ბოლოსათვის დასრულებული იქნა 79 პროექტი და 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოტხოვნილი იქნა დარჩენილი ეკონომიის საფუძველზე დამატებით 23 

პროექტის განხორციელება, ჯამში 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

განხორციელებული პროექტების რაოდენობამ შეადგინა 102, სახელშეკრულებო ღირებულებით 

954098 ლარი.    

 

სულ: რგფ-ით დაფინანსდა 173  პროექტი  6 539 788 ლარად.   

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 97 ინფრასტრუქურული პროექტი, პროექტირების 

სამუშაოს ჩათვლით საწყისმა ღირებულებამ შეადგინა 3 421014 ლარი, ხოლო 

სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 2 851 011 ლარი.  ჩამონათვალში შესულია როგორც 

პროექტირებებზე დახარჯული თანხები, ასევე უშუალოდ სამუშაოზე, ასევე საქონლის 

შესყიდვაზე (სპეცავტომანქანა, ცემენტი, ხე-მასალა, წყლის მილები) გაწეული ხარჯები. 

2015 წელს შესრულდა 274 ინფრასტრუქტურული პროექტი რისთვისაც სულ დაიხარჯა 10, 153, 388 

ლარი. 

 
      6.  მუნიციპალიტეტის გამგებლის  საანგარიშო პერიოდში არქიტექტურის სფეროში განხორცილებული 

ქმედებები: 

 

   მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და 

ზედამხედველობის სამსახურმა გარკვეული მუშაობა გასწია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტების მომზადებაზე. სამსახურის მიერ 2014-2015 

წლებში შედგენილია 200-მდე სხვადასხვა ობიექტის მშენებლობის განსახორციელებელი 

ტექნიკური დოკუმენტაცია. გაცემულია 160 მშენებლობის ნებართვა, ექსპლუატაციაში მიღებულია 

60-მდე სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. შესწავლილი და პასუხგაცემული იქნა სამსახურის 

მიერ 1040  განცხადება. 

   სამსახურის უშუალო ზედამხედველობით განხორციელდა 2014-2015 წლებში 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“  ასევე 

ადგილობრივი ბიუჯეტით და რეგიონალური განვითარეების ფონდიდან  დაფინანსებით 

განსახორციელებელ პროექტებზე. სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილება  აქტიურ 

მონიტორინგს ახორციელებდა ქალაქის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის მოწყობაზე, 

დასუფთავებასა და ჯარიმების ამოღებაზე. 

   სამსახურმა გარკვეული მუშაობა გასწია 2015 წელს აკ. წერეთლის საიუბილეო ღონისძიებების 

აღნიშვნაში. 
 

 

7. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის კუთხით განხორციელებული პროგრამები:  



 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი:  5000 ლარი 

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი: 4000 ლარი 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა: 200 000 ლარი 

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება: 100 000 ლარი 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარება: 100 000 ლარი 

შშმ პირთა სოციალური დაცვა: 500 000 ლარი 

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებსა და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი 

დახმარებები 13 000 ლარი 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა:  15 000 ლარი 

სადღესასწაულო დღეების დახსმარების პროგრამა: 20 000 ლარი 

საჩხერე პერევის და პერევი საჩხერის საავტობუსო რეისის სუბსიდირება : 24 000 ლარი 

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება: 30 000 ლარი 

უფასო სასადილოს  დაფინანსება: 35 000 ლარი 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა: 10 000 ლარი 
საჩხერის შშმ პირთა რეგისტრირებული კავშირი: 10 000 ლარი; 

ჯამში: 616 000 ლარი 

 

8. მუნიციპალიტეტის გამგებლმა საანგარიშო პერიოდში კულტურული საგანმანათლებლო სფეროში: 

 

    გასული წელი განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის სფეროს 

განვითარების თვალსაზრისით. გამგეობა, მისი სპეციალური სამსახურის მეშვეობით, უპირველეს 

საზრუნავად მიიჩნევდა ადგილობრივი და მოწვეული ძალებით მოსახლეობის კულტურული 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფიილებას.  

   გაგრძელდა თეატრალურ–მუსიკალური კვირეულის მოწყობის ტრადიცია. საჩხერელმა მაყურებელმა 

იხილა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის „ერისიონის“, სამხრეთ ოსეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 

ხელოვნება;  მოწვეული იყო თბილისის, ქუთაისის, სოხუმის თეატრალური დასები საინტერესო 

სპექტაკლებით; მოეწყო შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან, მათ შორის კინორეჟისორ  ელდარ 

შენგელაიასთან; სპორტული ფილმების ფესტივალის დასკვნით  საჩხერეს ეწვივნენ ქართველი 

ოლიმპიური, მსოფლიო ჩემპიონები, პრიზიორები. 

   საზოგადოება „საჩხერელის“ ინიციატივით და კულტურის სამსახურის მხარდაჭერით საფუძველი ჩაეყარა 

პროექტ „პატივგების“ განხორციელებას. 

  საჩხერემ ამაღლებულ საზეიმო ვითარებაში მიიღო ოლიმპიური ჩირაღდანი; ორგანიზებულად ჩატარდა 

მუნიციპალური ჩემპიონატები  ფეხბურთში, კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში; იგივე შეიძლება ითქვას 

სახელობით ასპარეზობებზე სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.  

   ყოველივე აღნიშნულმა განაპირობა, რომ გვყავს უამრავი პერსპექტიული სპორტსმენი ჭიდაობაში, 

კრივში, კალათბურთში, ფრენბურთში, წყალბურთში, ცურვაში, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონები, 

ევროპისა და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები. 

  გასული სპორტული წელი დააგვირგვინა ძალოსან ლაშა ტალახაძის უმაღლესმა წარმატებამ – იგი 

მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. 



   როგორც წესი, ღრმა შინაარსობრიობით და იდეურობით გამოირჩეოდნენ ფესტივალები: 

„მრავალჟამიერი“, „ნათელას სიმღერა“, „ქართული საგალობლები“. 

   განსაკუთრებით გამოსარჩევია აკაკი წერეთლის დაბადების 175 წლისთავის იუბილე და მისადმი 

მიძღვნილი უამრავი ღონისძიება.   იუბილის ეგიდით განხორციელდა პროექტები: აკაკის სკვერის, 

რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია; დაიწყო მგოსნის მუზეუმის საექსპოზიციო 

დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; საჩხერის სამუსიკო სკოლის მშენებლობა; კეთილოეწყო საჩხერე–

სავანის საავტომობილო გზა პოეტის ძიძისეულ ქოხამდე. 

  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინიციატივით ახალ სახალხო დღესასწაულს „საჩხერლობის“ ჩაეყარა 

საფუძველი.  მგოსნის იუბილესთან ერთად გრანდიოზულად წარიმართა ეს დღესასწაულიც. 

კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის  2015  წელს გაიხარჯა  თანხა 110 ათასი 

ლარი. (რასაც შეიძლება უპრეცენდენტო სხვა წლებთან შედარებით ვუწუდოთ).    

 

9. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამგებლის მიერ ინიცირებული საკითხები: 

2015 წელს სულ გამგებლის მიერ ინიცირებულ  იქნა 227 საკითხი.   

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივ სარგოებზე ინიცირებულ იქნა 20 საკითხი, 

გამგეობისა და სამსახურების დებულებებში ცვლილებებზე 10 საკითხი, 

ბიუჯეტის მიღებისა და მასში ცვლილებებზე 31 საკითხი,  

ქონების მართვის 78 საკითხი, 

ა.ი.პ-ბისა და  შ.პ.ს-ების წესდებაში ცვლილებებზე 15 საკითხი,  

შესყიდვებთან დაკავშირებული საკითხები: 15  

არქიტექტურული და ინფრასტრუქტურული  5 საკითხი 

მოქალაქეთა განცხადებებზე გამგებლის წარმომადგენლებისა და მოადგილეების მიმართვასთან 

დაკავშირებული  20 საკითხი  

სხვადასხვა 35 საკითხი 

ინიციირებული საკითხებიდან მიღებულ იქნა 47  დადგენილება,   151 განკარგულება. 

 
 

10. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოცემული ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:   

 

  2015 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა დოკუმენტბრუნვა. შემოსულია სულ 9013 დოკუმენტი, მათ შორის 

4699 მოქალაქეების განცხადება. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გამოიცა 1931 ბრძანება. 

 

11. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში დადებული ხელშეკრულებებისა და 

მემორანდუმების რაოდენობა:  274 ხელშეკრულება, 1 მემორანდუმი (ყვარელთან).  



 

12.  მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ  მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა შეადგენს  1000 მოქალაქეს.  

 

  ხოლო  შეხვედრებზე მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა - 1946 მოქალაქეს.  2015 წელს შედგა 67, ხოლო  

2016 წელს 41.   სულ გაიმართა 108 შეხვედრა. 

 

  შეხვედრებში 2015 წელს მონაწილეობდა 2554,   2016 წელს კი 1946 მოქალაქე. სულ: 4500 მოქალაქე.  

 

 

13. მოქალაქეთა პრობლემებზე გამგებლის მიერ რეაგირების ფორმები (მათ შორის, დადებითად 

გადაწყვეტილი საკითხები) 

 

        საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ყველა შემოსულ განცხადებაზე ხდება რეაგირება. 

თითოეული განცხადება გადამისამართდება შესაბამის სამსახურში, სადაც ხდება მისი განხილვა. 

განცხადებები უმრავლეს შემთხვევაში კმაყოფილდება. აღსანიშნავია, რომ მთელი წლის განმავლობაშ 

მხოლოდ სოცილური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში 2015 წელს, შემოსულია 2835 განცხადება და 

აქედან დაკმაყოფილდა 1452. აღნიშნული დადებითად გადაწყვეტილი განცხადებების 

დასაკმაყოფილებლად 2015 წელს  დაიხარჯა 479,194.99 ლარი.  

        

 

 

 

 

II. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში 

განხორციელებული სხვა საქმიანობა 

 

   საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი,  2014 წლიდან დღემდე  ინფრასტრუქტურული, 

არქიტექტურული პროექტების, სოციალური პროგრამებისა თუ კულტურულ, სპორტული ღონისძიებების  

დაგეგმვისა და განხორცილების, ასევე სხვა მნიშვნელოვანი საქმიანობის გარდა,  მუდმივად  ეწეოდა 

მოსახლეობასთან კონსულტაციებს. გამგებელი ხვდებოდა ქალაქისა თუ სხვადასხვა სოფლების 

მოსახლეობას და მათთან ერთად განიხილავდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებსა და 

პროგრამებს. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჩხერის მოსახლეობის 

ურთიერთთანამშრომლობით განხორციელდა სწორედ ის მრავალი არქიტექტურული თუ 

ინფრასტრუქუტრული პროექტი რის, გამოც 2015 წელს, საყოველთაო წარმატების წელი ეწოდა.   

    სწორედ მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზ ბაზაძის ინიციატივით  უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო 

ქალაქისა თუ სოფლების დასუფთავებას. გაიზარდა დასუფთავების მოსახურება ქალაქის ქუჩებში და 

დაემატა ნაგავმზიდი მანქანის მომსახურება სოფლებში.  

   დაიდგა ახალი სანაგვე ურნები. მოწესრიგდა და განთდა საჩხერის ქუჩები.  

  განხორციელდა მრავალი საქველმოქმედო აქცია. რისი ნათელი მაგალითიც არსი ის ჰუმანიტარული 

დახმარება, რომელიც თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას საჩხერიდან გაეგზავნა. 

სწორედ მალხაზ ბაზაძის ინიციატივით შეგროვდა როგორც საკვები პროდუქტი,  ისე პირველადი 

მოხმარების ნივთები.   

მალხაზ ბაზაძის ინიციატივით დაარსდა დღესასწაული „საჩხერლობა“ და წარმატებით ჩატარდა 

„აკაკიობასთან ერთად“.  

  მომავალ 2016 წელს მუნიციპალიტეტის გამგებელი კვლავ მოსახლეობასთან ერთად მრავალი პროექტის 

განხორციელებას გეგმავს.  

 

 
 



შევსების თარიღი  7/4/2016 

 

წარდგენის თარიღი ––––––––––––––––– 

 

ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––– 

 

 


