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                                                                                                                       პროექტი (პირველადი ვარიანტი) 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები 2021-2024 წლებისთვის 

 

                    
მარნეულის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები  

 

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება  

 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის 

საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  კეთილმოწყობა. არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო 

სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების 

ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის 

ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

პროგრა

მული 

კოდი 

დასახელება 

რიც

ხოვ

ნება 2021 წელი 
2022 

წელი 
2023 წელი 2024 წელი 

0201 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

 

12697.2 14058.7 15277.8 19255.0 

020101 გზების მოვლა შენახვა 
 

400.0 400.0 400.0 400.0 

020102 
გზების მშენებლობა და  

რეაბილიტაცია 

 
3259.7 10933.9 10197.2 5874.5 

0202 წყლის სისტემების განვითარება 
 

5926.0 1080.0 1030.0 1230.0 

020201 
სასმელი წყლის სისტემის 

ექსპლოატაცია  

 
1105.0 1055.0 1005.0 1005.0 

020202 
სასმელი წყლის სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

 
4400.0 0.0 0.0 0.0 

020203 

საკანალიზაციო და სანიაღვრე 

სისტემის განვითარება და მოვლა 

შენახვა 

 

341.0 25.0 25.0 25.0 

020204 
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

0203 გარე განათება 
7 

1152.6 1034.8 1040.6 1040.6 



2 
 

020301 
გარე განათების ქსელის 

ექსპლოატაცია 

7 

254.3 254.3 254.3 254.3 

020302 
გარე განათების ქსელის მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის 

გადასახადი 

 
774.9 780.6 786.3 786.3 

020303 
 კაპიტალური დაბანდებები გარე 

განათების სფეროში  

     

0204 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 

განვითარება 

 
1260.0 560.0 2560.0 3260.0 

020401 
მუნიციპალური სატრანსპორტო 

სისტემის სუბსიდირება 

 

560.0 560.0 560.0 560.0 

020402 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 

განახლება 

 
700.0 0.0 2000.0 2700.0 

0207 კეთილმოწყობა 
 

279.4 50.0 50.0 7450.0 

020701 
საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობა–რეაბილიტაცია 

 
169.4 0.0 0.0 5400.0 

020702 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 
 

60.0 0.0 0.0 2000.0 

020703 სადღესასწაულო  ღონისძიებები 
 

50.0 50.0 50.0 50.0 

0208 სარიტუალო ღონისძიებები 
 

420.0 0.0 0.0 0.0 

020801 
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-

პატრონობა 

 0.0 0.0 0.0 0.0 

020802 

       სარიტუალო დარბაზების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა  

 

420.0 0.0 0.0 0.0 

  

სულ პრიორიტეტი 

7 

12697.7 14058.7 15277.8 19255.0 

 

1.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (კოდი 0201) 

 

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის 

და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება; 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული 

რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის 

გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  

 

2.1 წყლის სისტემების განვითარება (კოდი 0202) 
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ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება; 

    პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების 

ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების 

უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება. 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა– რეაბილიტაცია 

მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი 

წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების  

გარე საკანალიზაციო ქსელის   მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სარწყავი სისტემების 

შენახვა, რეაბილიტაცია, მოწყობა. 

 

          2.2    გარე განათება (0203) 

           პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება; 

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი 

გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია და ახალი ქსელის 

შექმნა. 

 

                   2.3.  მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 0204) 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირება 

 

              პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის 

ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება  და შესაძლებლობის ფარგლებში 

ავტოპარკის განახლება. 

 

2.4      კეთილმოწყობა  (კოდი 0207) 

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის 

ადგილების შექმნა; მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ სივრცეებში შენობების ფასადების  

გაუმჯობესება. 

 

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების 

შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და  აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი 

ადგილების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლების ფასადების რეაბილიტაცია,  შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა. 
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 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს დასუფთავება და 

გარემოს დაცვა კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, 

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.  

 

       
პროგრა

მული 

კოდი 

                   დასახელება 

რიცხ

ოვნო

ბა 
2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 

0301 
დასუფთავება და ნარჩენების 

მართვა  

 

153 
2187,7 2187,7 3482,7 4125,0 

030101 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 
153 

1347,5 1347,5 1347,5 1500,0 

030102 ნარჩენების გადამუშავება 
 

95,0 95,0 90,0 100,0 

030103 
გარემოს დაცვითი სხვა 

ღონისძიებები  

 
25,0 25,0 25,0 25,0 

0302 
მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა, განვითარება 

 
420,2 420,0 420,0 500,0 

0303 
კაპიტალური დაბანდებები 

დასუფთავების სფეროში 

 
300,0 300,0 1600,0 2000,0 

  

სულ პრიორიტეტი 

 

153 
2187,7 2187,7 3482,7 4125,0 

 

2.1    დასუფთავება და ნარჩენების მართვა (კოდი 0301) 

პროგრამის მიზანი: დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; 

შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  

გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მოასფალტებული ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-დასუფთავება, 

ხეების გადაბელვა, სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნითი სამუშაოები და სხვა. 

             

2.2  გარემოს დაცვა  (კოდი 03 02 ) 

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

შენარჩუნება.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი 

საწარმო“–ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის  სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, 

შეძენილი იქნება სანაგვე კონტეინერები და ურნები, რაც აუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის 
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სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისგან 

მოსახლეობის დაცვა. 

 

               3.  განათლება  

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო 

ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 

 

პროგრა

მული 

კოდი 

დასახელება 

რიცხ

ოვნო

ბა 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

04 01 

სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 

354 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,500.0 

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების  

რეაბილიტაცია,მშენებლობა 

 
100.0 3000.0 3000.0 3000.0 

04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 
 172.0 72.0 72.0 72.0 

040201 პედაგოგთა დახმარება   72.0 72.0 72.0 72.0 

040202 
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირება 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

040203 
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

 100.0 0.0 0.0 0.0 

  სულ პრიორიტეტი 354 3272.0 6072.0 6072.0 6572.0 

 

3.1 სკოლამდელი განათლება (კოდი 04 01) 

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა; აღსაზრდელებისა და 

მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შექმნა. 

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი 

ფუნქცირუნველყოფა, 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 და 

პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, 

შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, რეაბილიტაცია ახალი ბაღების მშენებლობა, ბაგა-ბაღების 

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა 

(სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის 



6 
 

მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება,  არსებულ ბაგა-

ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა. 

 

 

3.2  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა      (კოდი 04 02) 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა; 

 

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო 

პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა.   

 

 

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  

      მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად 

ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ 

გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც 

სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და 

კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და 

შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–

ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი 

ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ 

მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

პროგ

რამუ

ლი 

კოდი 

დასახელება 

რიც

ხოვნ

ობა 

 

 

2021 

წელი 

 

 

2022 

წელი 

 

 

2023 

წელი 

 

 

2024 

წელი 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 82 
1535.0 2215.0 3215.0 2425.0 

05 01 
01 

სპორტული დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 
82  

1390.0 1390.0 1390.0 1400.0 

05 01 
02 

სპორტული ღონისძიებები   
25.0 25.0 25.0 25.0 

05 01 
03 

სპორტული ობიექტების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

  
120.0 800.0 1800.0 1000.0 

05 02 
კულტურის სფეროს  

განვითარება 
104 

1445.0 1445.0 3981.5 2545.0 
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05 02 
01 

კულტურის სფეროს 

დაწესებულებების ხელშეწყობა 
104  

1100.0 1100.0 1100.0 1200.0 

05 02 
02 

კულტურის სფეროს 

ღონისძიებები 
  

135.0 135.0 135.0 135.0 

05 02 
03 

კულტურის ობიექტების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

  
0.0 0.0 2536.5 1000.0 

05 02 
04 

რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 
  

210.0 210.0 210.0 210.0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  175.0 175.0 175.0 175.0 

05 04 
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
 86.0 86.0 86.0 86.0 

  
სულ პრიორიტეტი 186 

3241.0 3921.0 7457.5 5231.0 

 

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (კოდი 0501) 

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია 

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და 

კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ 

სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების 

წახალისება. არსებული სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,  ახლის მშენებლობა. 

           

 

4.2 კულტურის სფეროს განვითარება   (კოდი 0502)  

  

  პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, 

განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში 

სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება 

კულტურის ობიექტების დაფინანსება. განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური 

შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.  

 

 

4.3 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (კოდი 0503) 

პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, 

დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფა; 
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პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი 

პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის 

ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე 

აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და 

დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული 

გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია 

ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს 

სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და 

გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო 

ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის 

განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.  

 

4.4 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (კოდი 0504) 

     პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად 

ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. 

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა 

უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:  

ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, 

თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული 

საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.  

ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.  

5.  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   

        მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული 

რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა 

დახმარებებით 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. 

 

კოდი დასახელება 

რიც

ხოვნ

ობა 

2021 

წელი 

2022 

წელი 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 
22 

1740.0 1740.0 3740.0 3790.0 

06 

0101 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

22 190.0 190.0 190.0 190.0 
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უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 

06 01 

02 

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

06 02 სოციალური დაცვა 
 1550.0 1550.0 3550.0 3650.0 

06 02 

01 
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

 1150.0 1150.0 1150.0 1150.0 

06 02 

02 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 

დაცვა 

 395,0 395.0 395.0 445.0 

06 02 

03 
სარიტუალო მომსახურება 

 5.0 5.0 5.0 5.0 

06020

4 

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული 

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესების ღონისძიებები 

 
0,0 0,0 2000.0 2000,0 

 სულ პრიორიტეტი 
22 1740.0 1740.0 3740.0 3790.0 

 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (კოდი 0601) 

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, 

ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

 

• მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების 

შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ 

გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის 

მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, 

ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში 

მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-

სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების 

პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა 

ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური 

პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და 

კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების 

ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, 

შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება 

ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის 

ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის 

განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  



10 
 

• საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ 

დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; 

ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო 

სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და 

სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების 

მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება 

სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული 

მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში 

უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის 

წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების 

პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  

საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის 

უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, 

საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების 

წარმოება და მონაწილეობის მიღება. 

 

 

5.2     სოციალური პროგრამები    (კოდი 04 02) 

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; 

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენების, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა  სოციალური 

დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო და 

ყოფითი სახის  დახმარების გაწევას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

დამტკიცებული სოციალური პროგრამის საფუძველზე. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო 

მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც 

მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. 

 

                    6.      მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

კოდი დასახელება 
2021 

წელი 

2022 

წელი 

2023 

წელი 

2024 

წელი 

       01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 6219.5 6036.5 6036.5 7489.5 

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1320.0 1320.0 1320.0 1620.0 

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4674.7 4491.7 4491.7 5644.7 

01 01 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
224.8 224.8 224.8 224.8 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 245.7 240.0 234.3 234.3 
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01 02 01                    სარეზერვო ფონდი 150.0 150.0 150.0 150.0 

01 02 02 
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა  
92.7 87.0 81.3 81.3 

01 02 03 
სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 
3.0 3.0 3.0 3.0 

 სულ პრიორიტეტი 6465.1 6276.4 6270.7 7723.7 

 

6.1  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

 პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს 

უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ 

შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, 

მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 

ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და 

ტრანსპორტირების ღონისძიებები დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. 

 

  

 

შეთანხმებულია:    

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი                                                                              ზაურ დარგალი   

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის  

პირველი მოადგილე                                                                                                              ზაურ ტაბატაძე 

 

მოამზადა: 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                                               ვუგარ მამედოვი 


