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1. ინფრასტრუქტურის განვითარება  (02 00) 

1.1 ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (02 01) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პროგრამის გამახორციელებელი ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 

540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის 

განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა 

რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების 

დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და 

მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, 

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 

საგზაო ინფრასტრუქტურა 

მიღწეული 

შედეგი 

 

ინფრასტრუქტურა გამართულად 
ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და 
მოსახლეობა შეუფერხებლად 
გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე 
სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა 
როგორც საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო 
დოკუმენტაციის შესყიდვა პროექტებზე ასე 
13 მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული 
პროექტი 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი განმარტება 
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1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  

 

 

 
   

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
02 01 01 

გზების  მოვლა შენახვა 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით 

ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, 

ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა 

ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის 

შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
გზის საფარის მდგომარეობის 

შენარჩუნება  

მიღწეული 

შედეგი 

14756 მ3 ფრაქციული ღორღით გზების მოხრეშვა , 
2 ადგილზე ჯამში 11 გრძ/მ წყალგამტარი  მილის 
მოწყობა ,3 ერთეული საგზაო ნიშანის 
მოწყობა,40.6 გრძ/მ შემანელებელი ბორცვის  
მონტაჟი, 1136მ2 გზის  ორმოული შეკეთება 
,699.5მ2  სავალი ნაწილის  საღებავით 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

რეაბილიტირებული 

გზები, სტანდარტების 

შესაბამისად 

50% 70% 70%   

2 

კმაყოფილი მოსახლეობა 

(ან უკმაყოფილება) 
არ გვაქვს 25% არ გვაქვს ინფორმაცია  

2021 წელს დაგეგმილი მოსახლეობის 
გამოკითხვა პანდემიის გამო ვერ 
განხორციელდა 
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მონიშვნა,გზებზე 12 ტონა ქვიშა მარილის 
მოყრა,197  საგზაო ჭკვიანი კამერის მოვლა შენახვა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

მოსავლელი გზის 

საფარის რაოდენობა (კმ) 
540კმ 540კმ 

 

540 

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გზების 

მთლიან მონაკვეთზე უზრუნველყვეს მოვლა-

შენახვის სამუშაოები 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 
02 01 02 გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის 

მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით 

განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 

37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 
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მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული 

პროექტების ზედამხედველობა.  

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
რეაბილიტირებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული 

მიმოსვლა 

მიღწეული 

შედეგი 

მოსახლეობას გაუუმჯობესდა 
ტრანსპორტით გადაადგილება,  
მუნიციპალიტეტის 14 სოფელსა და 
ქალაქ მარნეულის (აღლუჯის 
დასახლებაში) განხორციელდა 
სხვადასხვა სახის საგზაო 
ინფრასტრუქტურული პროექტი რაც 
ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის 
განვითარებას 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული 

(ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის 

საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) 

საავტომობილო გზების წილი (%) 

ადგილობრივი გზების საერთო 

სიგრძესთან მიმართებაში. 

5% 5% 

5%   
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 1.2 წყლის სისტემების განვითარება 

 

 ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე  (02 02)    

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 

პროგრამის გამახორციელებელი ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი 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. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და 

კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის 

შემთხვევაში მის გატარებას.  

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და 

სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა 

მიღწეული 

შედეგი 

 
მოსახლეობას გაუმჯობესდა ეკოლოგიურად 
სუფთა წყლის მიწოდება 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

რეგისტრირებული 

აბონენტების საერთო 

რაოდენობა  

11258 13430 

15646 16,5 შ.პ.ს "სოფწყალის მიერ მოხდა 

მოსახლეობის აბონენტებად აყვანა 

როგორც ახლად დამატებულ ქსელებზე, 

ასევე იმ ობიექტებზეც, რომლებიც 
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ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 02 01 ) 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 
02 02 01 

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. 

"მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 

აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების 

შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით 

მომარაგება. 

გადაცემული იყო ექსპლუატაციაში წინა 

წლებში. 

2 

სოფლად არსებულო 

ოჯახების რაოდენობა 

რომლებიც ჩართულნი 

არიან არიან 

საკანალიზაციო ქსელის 

გამწმენდ ნაგებობაში 

120 კომლი 240 კომლი 240 კომლი 0%  

3 

რეაბილიტირებული 

სანიაღვრე ქსელის სიგრძე 
  1000 მ. 0 100% 

2021 წელს დაგეგმილი 2 მსხვილი 
ინფრასტრუქტურულ პროექტზე რომელიც 
უნდა განხორციელებულიყო სამუშაოები არ 
განხორციელებულა 1)სოფ თამარისის 
სარწყავი არხზე გაფორმდა ხელშეკრულება 
თუმცა ფაქტობრივი შესრულება არ 
ყოფილა 2021 წელს ხოლო2) სოფ 
წერეთლის სარწყავი არხის 
რეაბილიტაციაზე ტენდერი უარყოფითი 
შედეგით დასულდა 
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დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება 

შეუფერხებლად 

მიღწეული 

შედეგი 

მოსახლეობას სასმელი წყალი 
მიეწოდება შეუფერხებლად, ქსელის 
დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო 
სამუშაოები ხორციელდება მყისიერად 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 
მოსალოდნელი შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
მობილიზებული თანხის 

რაოდენობა 

2019 წელს შემოსავალმა 

შეადგინა 533,095.81 ლარი 

                                                                    

1,188,440.0       
856417,25 28% 

მოსახლეობა რომლებიც არ არიან 

აბონენტად აყვანილები,  ურჩი 

გადამხდელები 

2 

აბონენტების რაოდენობა 

რომლებსაც მიეწოდებათ 

წყალი  

11258 13430 
15646 16,5 

შ.პ.ს "სოფწყალის მიერ მოხდა 

მოსახლეობის აბონენტებად აყვანა 

როგორც ახლად დამატებულ 

ქსელებზე, ასევე იმ ობიექტებზეც, 

რომლებიც გადაცემული იყო 

ექსპლუატაციაში წინა წლებში. 

3 

სასმელი წყლის მიწოდების 

სისტემის მოვლა-პატრონობის 

ხარჯები ერთ აბონენტზე 

(სუბსიდირება) 

133.24 ლარი 

112 ლარი 

(სუბსიდირების 

ეტაპობრივი 

შემცირება) 

151,6 35,4 

შ.პ.ს "სოფწყალის მიერ 

მობილიზებული შემოსავლები 

დაგეგმილთან მიმართებაში იყო 

არასაკმარისი ხარჯების დასაფარად, 

რამაც გამოიწვია სუბსიდიის თანხის 

ზრდა 
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ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 02 02 ) 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
020202 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ 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 ღირებულების გადახდა და 

აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა 

მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   

ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  

სასმელი წყლით  

მიღწეული 

შედეგი 

2021 წელს მუნიციპალიტეტის 7 სოფელში 
განხორციელდა სასმელი წყლის მსხვილი 
ინფრასტრუქტურული  პროექტი- რომელთა 
პირდაპირი  ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 
დაახლოებით 3400 კომლს 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 
მოსალოდნელი შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
ახალი აბონენტების 

რაოდენობა 
1051 4556 4388 4% 

2021 წელს გათვალისწინებული იყო 
მსხვილი ინფრასწტუქტურული სასმელი 
წყლის პროექტების დასრულება ვერ 
მოხერხდა- სოფ.ბაითალო (ტენდერი არ 
შედგა,) ალგეთი,ხუტორ ლეჟბადინი და 
დიოკნისი - გადავიდა 2022 წელს. 
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2 
სოფლების წილი რომლებსაც 

მიეწოდება სასმელი წყალი 
80% 100% 85 15% 

3 სოფელზე 2021 წელს ბიუჯეტით 
გათვალისნინებული სასმელი წყლის 
პროექტი ვერ განხორციელდა, ასევე 
დარჩენილიამომდევნო წლებში 
გასაკეთებელი შიდა ქსელის მოწყობის 
სამუშაოები 
 

 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების 

თაობაზე (02 02 03)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
020203 

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა 

ქვეპროგრამის 

გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა 

შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის 

შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაწმენდის სისტემაში.  

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების 

სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება 

საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის 

გადმოდინება და ანტისანიტარიული 

კერების შექმნა. 

მიღწეული 

შედეგი 

2021 საკანალიზაციო ქსელი მოვლა შენახვაზე განხორციელდა 
-1666 გრძ/მ გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა, 50 ცალი  
გარე რკინა ბეტონის ჭების ამოწმენდა ,304,5 მ3 

რკინა-ბეტონის საკანალიზაციო ჭიდან 304,5 მ3 ფეკალური 

მასების ამოტუმბვა და ტრანსპორტირება, 

ასევე 2 სოფელში 240 კომლზე მოეწყო საკანალიზაციო 

ბიოგამწმენდი ნაგებობა, ქ. მარნეულის 3 ქუჩაზე მოხდა 

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.  
 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

კოლექტიური 

განცხადებების 

რაოდენობა 

საკანალიზაციო 

სისტემის 

პრობლემის 

მოგვარების 

თხოვნით 

70 60 40 33% 
მოქალაქეთა შედარებით ნაკლები მომართვიანობა 
განპირობებულია  პრობლემაზე ინფორმირების 
ალტერნატიული 

 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 

02 04)    

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
020204 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და 

საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

საირიგაციო ქსელი გამართულად 

ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი 

წყლის გადმოდინება გზის სავალ 

ნაწილზე  

მიღწეული 

შედეგი 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

კომლების რაოდენობა 

რომლისთვისაც 

გაუმჯობესდა სარწყავი 

წყლით 

უზრუნველყოფა 

280 1065 0 100% 

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფარგლებში  
2021 წლის 13 დეკემბერს გაფორმდა 
მრავალწლიანი ხელშეკრულება  N259 სოფ 
თამარისში არსებული სარწყავი არხის 
რეაბილიტაციის შესყიდვაზე, რაზეც 2021 წელს 
შესრულება არ ყოფილა, ასევე ბიუჯეტის გეგმით 
გათვალისწინებული იყო სოფ წერეთლის სარწყავი 
არხის რეაბილიტაცია   რომელზეც ტენდერი 
უარყოფითი შედეგით დასრულდა. 

  

1.3 გარე განათება 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე 

(02 03)    

პროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი)  02 03 გარე განათება  

პროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

  

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ 

პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების 

ქსელი მოიცავს 15734ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების 

სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების 

წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. 

ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია გარე 

განათების ქსელის გამართული 

მუშაობა და დამატებულია გარე 

განათების ახალი წერტები 

მიღწეული 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის 45 სოფელში სოფლის 
პროგრამის ფარგლებში მოეწყო ქუჩების გარე 
განათება, ასევე განხორციელდა ქ. მარნეულში 
დარცენილი ქუჩების გარე განათების მოწყობა 
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დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

გარე განათების 

წერტების 

რაოდენობა 

15734 16267  17091 5% 
დამატებით 2021 წელს განხორციელდა 2020 

წლის ბიუჯეტის ნაშთით გადმოსული 5 
სოფელის გარე განათება 

2 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა (ან 

უკმაყოფილება) 

არ გვაქვს 25% 
არ გვაქვს 

ინფორმაცია  
  

  

 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 03 01) 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 020301 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, 

სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
გარე განათების სისტემის გამართული 

ფუნქციონირება 

მიღწეული 

შედეგი 

გარე განათების სისტემის 
გამართული ფუნქციონირება და 

სანათების რეაბილიტაციის 
ხარჯი შემცირდა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 
მოსალოდნელი შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

გარე განათების წერტების 

რაოდენობა, რომელთა მოვლა-

ექსპლუატაცია ხორციელდება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

15734 16267 

16267 0% გარე განათების სისტემის 

გამართული ფუნქციონირების 

მიზნით განახლდა 1356 

ერთეული სანათი და 274 ცალი 

ელექტროგადამცემი ბოძი. 

2 

გარე განათების სისტემის 

ექსპლუატაციის (მოვლა-

პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;   

23.3 (ლარი) 22.6 
21,86 3%  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 03 02) 

ქვეპროგრამის 

დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 

020302 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი 

ქვეპროგრამის 

გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 
ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.  

დაგეგემილი 

შუალედური შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული 

ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  

ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის 

შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას. 

მიღწეული 

შედეგი 

1356 სანათი განახლდა 
ენერგოეფექტური 
სანათებით რამაც გამოიწვია 
საშუალოდ 1 ერთეული 
სანათის  მიერ 
მოხმარებული ელ. ენერგიის 
შემცირება 
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დაგეგმილი შუალედური 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი განმარტება 

№ 
მოსალოდნელი შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 
გადაუხდელობის გამო ელ. 

ენერგიის მიწოდების შეწყვეტა 
0 0 

0  

მუნიციპალიტეტის მიზეზით ელექტროენერგიის 

მიწოდება არ შეფერხებულა.   

2 

წლის განმავლობაში ერთ 

სანათზე მოხმარებული 

კილოვატ/საათი 

ელექტროენერგია 

293,3 295,4 

265 10%  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 

03 03)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
02 03 03 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, 

რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
გარე განათების სისტემის გაფართოება  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიღწეული 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის 45 სოფელში 
სოფლის პროგრამის ფარგლებში 

მოეწყო ქუჩების გარე განათება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 
გარე განათების ახალი 

წერტების რაოდენობა 

 

3319 
533 

500 6,2  

  

1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 
 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (02 04) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 
 0204 

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 

პროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

  

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის 

გამართულიფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული 

ავტოპარკის განახლება 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს 

გამართულად, რეისები ხორციელდება 

შეფერხების გარეშე 

მიღწეული 

შედეგი 

მარნეულის დამატებით 
სოფლებს 
გაუუმჯობესთათ 
საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის სერვისი, 
განახლდა ავტოპარკი 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 
განმარტება 



 
18 

 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
ქალაქში არსებული 

მარშუტები 
3 3 3 0%  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 04 01) 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
02 04 01 

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  

17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 

მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს 

საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის 

გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს 

გამართულად, რეისები ხორციელდება 

შეფერხების გარეშე 

მიღწეული 

შედეგი 

მუნიციპალური ტრანსპორტი 

მუშაობს გამართულად, რეისები 

ხორციელდება შეფერხების გარეშე 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 
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1 
მარშუტების რაოდენობა 

ქალაქში 
3 3 3 0  

2 
მარშუტების რაოდენობა 

სოფლებში 
16 18 18 

0  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 

04 02)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება მიღწეული 

შედეგი 

მოსახლეობისთვის, კომფორტული  და 
მოსახერხებელი მუნიციპალური 

სატრანსპორტო სერვისის 
უზრუნველყოფა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

რაოდენობა 

21 24 26 10% 
ჭარბი შემოსავლების  და ეკონომიების 

საფუძველზე გეგმით გათვალისწინებული 3 
ავტობუსის ნაცვლად შეძენილია 5 ავტობუსი 
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1.5 კეთილმოწყობა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (02 07) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
02 07 კეთილმოწყობა 

პროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

  

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების 

შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი 

ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და 

გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის 

ფუნქციონალურად გამართული 

დასვენების და გართობის ადგილების 

შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია 

მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს 

დასვენების და გართობის ზონა 

მიღწეული 

შედეგი 

 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 კმაყოფილი მოსახლეობა არ გვაქვს 25%       
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ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 

07 01)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში 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 2021-2024 წლებში მოხდება არსებული 

სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა 

მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების 

მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად  შექმნილია 

დასვენების და გართობის  ახალი კერები 

მიღწეული 

შედეგი 

იქმნება დასვენების და გართობის  

ახალი კერები 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

რეკრიაციული 

ზონების,საკვერების 

და პარკების 

რაოდენობა 

20 20 20 0  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (02 07 02) 
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ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 020702 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა 

გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის 

იერსახე  

მიღწეული 

შედეგი 

გაუმჯობესებულია 

მუნიციპალიტეტის იერსახე 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

კორპუსების რაოდენობა 

რომლებზეც 

განხორციელდა 

სარემონტო სამუშაოები 

0 6 2 
კორპუსების ამხანაგობების მიერ არ იქნა 

მოწოდებული მოთხოვნა სათანადო ფორმით 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
020703 სადღესასწაულო ღონისძიებები 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 
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პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და 

ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის 

იერსახე სადღესასწაულო დღეებში 

მიღწეული 

შედეგი 

დაგეგმილი იყო 28 ბანერის 

განთავსება.ათვისებულ იქნა 

სრულად.ბანერების დამზადება,მონტაჟი 

და დემონტაჟი განხორციელდა 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დახმარებით.გაუმჯობესებულია 

მუნიციპალიტეტის იერსახე 

სადღესასწაულო დღეებში 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 კმაყოფილი მოსხლეობა არ გვაქვს 30%   მონაცემი არ გვაქვს 

 

1.7. სარიტუალო ღონისძიებები 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (02 08) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 
0208 სარიტუალო ღონისძიებები 

პროგრამის გამახორციელებელი 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით 

აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო 

დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის 

მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის 

შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას. 
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დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია 

მოსახლეობისათვის სარიტუალო 

ღონისძიებების გასამართი 

კომფორტული კერების შექმნა და 

მათი აღჭურვა ინვენტარით და 

სასაფლაოების მოვლა შენახვა 

მიღწეული 

შედეგი 

ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, 

რომელიც უსასყიდლოდ ემსახურება 

მოსახლეობას, ხორციელდება 

სასაფლაოების მოვლა შენახვა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

სარიტუალო დარბაზების 

რაოდენობა რომელიც 

ემსახურება მოსახლეობას 

4 5  4 

2021 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება სოფ. საიმერლოს რიტუალების 

სახლის მშენებლობის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესყიდვაზე , თუმცა პროექტზე საკასო შესრულება 2021 წელს არ ყოფილა. 

ანგარიშსწორება განხორციელდება 2022 წელს. 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00) 

2.1. დასუფთავება და ნარჩენების მართვა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (03 01) 
   

პროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა 

პროგრამის გამახორციელებელი ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების 

დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; 

ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და 

საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული 

სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი 

მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა. 
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დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში 

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური 

სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი 

შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო 

და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის 

ხარისხიანი ფუნქციონირება 

მიღწეული 

შედეგი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

დასუფთავების სერვისი გამართულად 

მუშაობს.გასულ წელთან შედარებით 2-ტონაზე 

მეტი ნარჩენის გატანა განხორციელდა. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა (ან 

უკმაყოფილება) 

არ გვაქვს(ვერ 

მოხერხდა 

მოსახლეობის 

გამოკითხვა) 

25%       

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (03 01 01) 
   

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
030101 მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ 

მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ 

მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 

კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც 

დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ 

ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. 
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დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და 

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის 

გამართული ფუნქციონირება 

მიღწეული 

შედეგი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დასუფთავების სერვისი 

გამართულად მუშაობს.გასულ წელთან 

შედარებით 2-ტონაზე მეტი ნარჩენის გატანა 

განხორციელდა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

დაბინძურებული 

კერების შესახებ 

შემოსული 

განცხადებების 

რაოდენობა 

95 80    

2 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა (ან 

უკმაყოფილება) 

არ გვაქვს(ვერ 

მოხერხდა 

მოსახლეობის 

გამოკითხვა) 

25% 

არ გვაქვს მონაცემი (ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა) 

3 
დასუფთავებული 

ფართობი (კვ.მ) 
170.713 170713 

170713   

4 
ნარჩენების გატანა, 

(ტონა) 
34.25 34.25 

36,5 10%  

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე 

(03 01 02)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
030102 

ნარჩენების გადამუშავება 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“ 
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პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს 

სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის 

სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია 

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების 

სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის 

გადამუშავება და დამატებითი 

შემოსავლების მობილიზება 

მიღწეული 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ 

შეგროვილი ნაგვის გადამუშავების გამართული 

ფუნქციონირებისათვის ხელისშემშლელ ფაქტორს 

წარმოადგენს  შესაბამისი ტექნიკის არ 

ქონა.(ტრაქტორი,თვითმცლელი სატვირთო და ა.შ) 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

გადამუშავებული 

ნაგავი (ტონა) 

700 900 300 ტონა 10%  მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის 

მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავების 

გამართული ფუნქციონირებისათვის 

ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს  

შესაბამისი ტექნიკის არ 

ქონა.(ტრაქტორი,თვითმცლელი სატვირთო და ა.შ) 

2 

გამოშვებული 

პროდუქციის 

რაოდენობა 

(ტონა) 

70 90 25 ტონა   

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (03 01 

03)    

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
03 01 03 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები 
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ქვეპროგრამის გამახორციელებელი ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა  

ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის 

მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი  ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი 

სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა 

სამარხში  გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი 

სტანდარტების დაცვით. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა 

დაცვა  მობინადრე დაავადებული და 

საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან   

მიღწეული 

შედეგი 

განცხადებების და მოქალაქეთა მომართვის 

საფუძველზე 2021 წელს 327 ძაღლი 

გადაყვანილი იქნა შემოწმების, გამოკვლევის 

და სტერილიზაციის მიზნით თავშესაფარში 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

უმეთვალყურეოდ 

დარჩენილი ქუჩის 

ძაღლების მიერ წლის 

განმავლობაში 

დაფიქსირებული 

მოქალაქეების დაკბენის 

შემთხვევები 

45 35 
138 

 მოსახლეობის დაუდევრობისა და უყურადღებობის გამო მოიმატა 

დაკბენის რაოდენობამ. 

 

2.2 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე  (03 02) 
   

პროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
0302 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

პროგრამის გამახორციელებელი ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული" 
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პროგრამის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების 

ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა 

შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და 

გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე 

ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც 

მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად 

სუფთა გარემო 

მიღწეული შედეგი 
მუნიციპალიტეტში მწვანე საფარი 

მოვლილია, ხეები გადაბელილი და 

შეთეთრებული 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

მოვლილი მწვანე 

საფარის ფართობი 

(კვ.მ) 

36020 60020 

36020 რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს სკვერების რეაბილიტაცია, 

რომლის დასრულების შემდეგაც მწვანე საფარის ფართობი 

გაიზრდება 

 

2.3 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (03 03) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 03 03 
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

პროგრამის გამახორციელებელი 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, 

რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება 

როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს 

დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით 
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დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია ახალი 

ურნების და ნაგავმზიდი 

მანქანების შეძენა 

მიღწეული 

შედეგი 

 შეძენილია ახალი 

ნაგავმზიდი მანქანა რაც 

გააუმჯობესებს დამატებით 

ტერიტორიების ათვისებას 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
შეძენილი ურნების 

რაოდენობა 
779 60 0 100% 

60 ურნის შეძენა გათვალისწინებული 

იყო ნაშთის დაზუსტების ან ეკონომიის 

ხარჯზე თუმცა უფრო პრიორიტეტული 

სხვა პროექტი აღმოჩნდა 

2 
შეძენილი ნაგავმზიდი 

მანქანების რაოდენობა 
 0 1 

1 
0% ველოდებით ნაგავმზიდის 

ტრანსპორტირებას 

 

3. განათლება (04 00) 

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (04 

01)    

პროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

პროგრამის გამახორციელებელი ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი 

აღზრდის ცენტრი) 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 

საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. 

ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 

აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი 

აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო 
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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  შრომითი 

პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით 

იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 

მომზადება სასკოლოდ 

მიღწეული 

შედეგი 

ბაღების აღსაზრდელები მომზადებული არიან 

სასკოლოდ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

სკოლისთვის 

მზადმყოფი 

ბავშვების 

რაოდენობა 

50% 70% 70% 0  

2 
სტანდარტების 

შესაბამისი გარემო 
20% 40% 40% 0  

3 

შენიშვნები 

ჰიგიენური 

ნორმების შესახებ 

3 2 0 
შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების დარღვევის შესახებ ბაღებს არ 

მიუღიათ 

4 

შენიშვნები 

სახანძრო 

უსაფრთხოების 

შესახებ 

1 0  0 შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ ბაღებს არ მიუღიათ 

 

3.2 სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (04 02) 
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პროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
04 02 

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა 

პროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის 

მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე 

პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა 

სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად.  2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-

აჯლოში  საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური 

რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო 

ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 

სააღმზრდელო ადგილებით 

უზრუნველყოფა 

მიღწეული 

შედეგი 

 სოფ. ყიზილაჯლოს 
ბაღის რეაბილიტაციის, 
ასევე ქალაქ მარნეულის 
№1 ბაღის მიშენების   
სამუშაოები 
მიმდინარეობს 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 რეაბილიტირებული ბაღები  2 2 2  

სოფ. ყიზილაჯლოს ბაღის 
რეაბილიტაციის, ასევე 
ქალაქ მარნეულის №1 
ბაღის მიშენების   
სამუშაოები 
მიმდინარეობს 

2 ახალი ბაღების რაოდენობა  0 0 0  
2021 წელს ახალი ბაღის 
მშენებლობა დაგეგმილი 
არყოფილა 
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3.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 

პროგრამის გამახორციელებელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების 

დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ 

მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის 

საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური 

კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც 

განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

  საჯარო 

სკოლებში 

კეთილსაიმედო 

სასწავლო 

გარემოს შექმნა. 

მიღწეული შედეგი 

  

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელ

ი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

მოწვეულ პედაგოგთა 

რაოდენობა, რომლებიც 

იღებენ დახმარებას 

141 141 141 0  
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4.  კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (05 01) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
05 01 

სპორტის სფეროს განვითარება 

პროგრამის გამახორციელებელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის 

უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და 

კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ 

სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი 

სპორტსმენების წახალისება. 2020 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში 

გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, 

რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული 

ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია; 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

სპორტის საყოველთაობისა და 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  

სულიერად და ფიზიკურად 

ჰარმონიულად განვითარებული 

პიროვნების ფორმირება; სპორტული 

ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, 

თაობათა შორის 

მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, 

სპორტის განვითარება; სპორტისა და 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

პოპულარიზაცია; მატერიალური და 

ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის 

ინდუსტრიის განვითარება; 

მიღწეული 

შედეგი 

 პანდემიიდან 
გამომდინარე 
2021 წელს 
დაგეგმილი 
ღონისძიებებიდან 
განხორციელდა 
მხოლოდ 
სამოყვარულო 
ფეხბურთის 
მუნიციპალური 
ჩემპიონატი. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილე მოსახლეობის 

კმაყოფილება 

არ გვაქვს 25% 

არ გვაქვს  პანდემიის გამო  

2021 წელს 

გამოკითხვა არ 

ჩატარებულა 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (05 01 01) 

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის 

გამახორციელებელი 
ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ააიპ "სპორტულისკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21 სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 

სპორტულობიექტზე 65 მწვრთნელი სმეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივ იჯგუფის (12 დან - 25 

წლამდე) 2000-ზე მეტბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა , 

ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში,  ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა , ტაიკვანდო, კიკ-

ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა,ძალისმიერისამჭიდი,ბატუტზეხტომა,ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, 

მშვილდოსნობა,ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.                                                                          სკოლა გეგმავს და 

ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა 

ასაკობრივ ჯგუფში;                                                                                                                             სკოლა გეგმავას და ახორციელებს 

ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; 

სკოლა ხელს უწყობ სწარმატებულ სპორტსმენებს დაახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში 

სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთ სპორტულღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორცქვეყნის შიგნით ასევემის 

ფარგლებს გარეთ.  სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში 

არსებულისპორტისსახეობებისმიხედვითქალაქის,ეროვნულინაკრებიგუნდებისკანდიდატებისადასელექციისმეშვეობით

შერჩეულიპერსპექტიულისპორტსმენებისმზადებისწლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება დანაკრებიგუნდები 

სათვის რეზერვისმომზადება. სპორტის სახეობათ მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური დასაწვრთნელიბაზისშექმნა. 

სკოლის შეუფერხებელი დაგამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროხარჯების დაფინანსება .სპორტული დარბაზის 
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მოვლაშენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭიროთანხების, სიგელების ,ჯილდოების, ბანერების, 

ვიდეოდაბეჭდვითირეკლამების დამზადებისა დასხვასაქმიანობის წარმოება. სპორტულიინვენტრის. სპეციალური 

ფორმებისა დასპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლებისმიზნით სპორტსმენების 

ეროვნული დასაერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა დასხვადასხვა ღონისძიებებშიმ ონაწილეობისმიღებ 

ა.სპორტსმენები სეროვნულდასაერთაშორისოა სპარეზზეგამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯებისუზრუნველყოფა 

.ადგილობრივისპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისამოწყობისხარჯები.  

 

დაგეგემილი შუალედური 

შედეგი 

სპორტის საყოველთაობისა და 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  

სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად 

განვითარებული პიროვნების ფორმირება; 

სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, 

თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის 

უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; 

მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, 

სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; 

მიღწეული 

შედეგი 

უზრუნველყოფილია  სპორტული სკოლის 

სასპორტო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება,  

სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებული 

სპორტული ჯგუფების შიდა ტურნირებზე 

მონაწილეობა, მიღწეულია პიროვნებების 

ფორმირება სულიერად და ფიზიკურად. 

გაღრმავდა სპორტული ტრადიციების დაცვა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

№ 

მოსალოდნელ

ი შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

სპორტულ 

სექციებში 

სპორტსმენთა 

რაოდენობა 

2200 2300 

1731 -24,73% პანდემიის გამო შემცირდა 

ბენეფიციარების რაოდენობა 

2 
მათ შორის 

გოგონები 
70 70 

109,0 55,70% სპორტული სკოლის მიერ გატარებული 

პოლიტიკა გოგონათა სპორტში 

ჩართულობის  მიმართულებით 

3 
სპორტის 

სახეობები,  
20 21 

19,0 -9,50% პანდემიის გამო შემცირდა 

ბენეფიციარების რაოდენობა  



 
37 

 

რომლებიც 

ისწავლება 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე 

(05 01 02)    

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის სამსხური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების 

დამატება,  

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი 

სპორტი განვითარება. 

მიღწეული 

შედეგი 

2021წ ჩატარდა სამოყვარულო 
ფეხბურთი სადაც მონაწილეობა მიიღო 
80 ფეხბურთელმა, გამარჯვებულ გუნდს 
გადაეცა საფეხბურთო ფორმები. 
სასკოლო სპორტული ოლიმიადაშ 
გამარჯვებულ გუნდებს (ფეხბურთში, 
კალათბურთში, ფრენბურთში, მაგიდის 
ჩოგბურთსა და გეზრბენში) გადაეცა 
ფორმები. 
წლის ბოლოს წახალისებულები იქნენ 
წლის საუკეთესო სპორტსმენები და 
მათი მწვრთნელები. 
პანდემიიდან გამომდინარე ვერ 
ჩატარდა ყველა დაგეგმილი 
სპორტული ღონისძიება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

 

1 

სპორტულ 

ღონისძიებებში 

ჩართული პირების 

რაოდენობა 

1000 2000 

300 85 პანდემიის გამო,   2021 წელს ნაწილი 

დაგეგმილი  სპრტული ღონისძიებების 

არ ჩატარებულა. 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე 
   

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
05 01 03 

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში  6 ახალი კომბინირებული მინი 

სტადიონის მოწყობა  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

სპორტსმენებისათვის ნორმალური 

გარემოს შექმნა, სპორტით 

დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

მიღწეული 

შედეგი 

ხელს შეუწყობს  სპორტის 
განვითარებას,სპორტული 
ტრადიციების დაცვას,  
ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრებას, ბავშვთა და 
მოზარდთა მაქსიმალური 
რაოდენობის ჩაბმას 
სისტემურ, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელ 
მოძრაობაში 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 
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№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

ახალი სპორტული 

ობიექტების 

რაოდენობა 

31 9 8 12% მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

წერეთელის  მინი სტადიონის 

მშენებლობის პროექტი 

შეიცვალა. ამის გამო 

ხელშეკრულება დაიდო გვიან 

და 2022 წლისათვის გადაიდო 

მშენებლობის დასრულება 

 

4.2 კულტურის სფეროს  განვითარება 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (05 02) 
   

პროგრამის 

დასახელება 

(პროგრამული 

კოდი) 

05 02 კულტურის სფეროს  განვითარება 

პროგრამის 

გამახორციელებ

ელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსხური 

 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს 

დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის 

სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს 

ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.   
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დაგეგემილი 

საბოლოო 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების 

მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის 

კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული 

თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების 

ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  

კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს 

დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; 

შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. 

მიღწეული შედეგი 

 3 მარტს ჩატარებული ღონისძიებით 

კიდევ ერთხელ პატივი მიეგო 

საქართველოს მთლიანობისთვის ომში 

დაღუპულ გმირებს. 9 მაისის 

ღონისძიებამ აღაფრთოვანა მეორე 

მსოფლიო ომის ვეტერნები და მათი 

ოჯახის წევრები. მხცოვან ვეტერნებს 

კიდევ ერთი დღე გაულამაზა 

ზემოთხსენებულმა ღონისძიებამ. 9 

აპრილის ღონისძიებით კიდევ ერთხელ 

გავიხსენეთ 9 აპრილის გმირები და 

მათი სახელების უკვდავსაყოფად 

გვირგვინებით შეიმკო მემორიალები. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

განხორციელებული 

კულტურული 

პროგრამებით 

კმაყოფილი 

მოსახლეობა 

არ არის ცნობილი 25% 

არ არის 

ცნობილი 

 იმის გამო, რომ 2021 წელს 

ქვეყანაში მძვინვარებდა 

პანდემია, ვერ მოხერხდა 

მოსახლეობის გამოკითხვა. 

თუმცა ჩატარებული 

ღონისძიებები რეგულარულად 

შუქდებოდა მასმედიით და 

უკმაყოფილება მოსახლეობის 

მხრიდან არ დაფიქსირებულა. 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (05 02 01) 
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ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი 
ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და 

ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის 

მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის 

შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება 

და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული 

კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი 

ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო 

ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების 

განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, 

სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური 

შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, 

ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე 

ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული 

კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის 

პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი 

თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების 

სრულყოფა.    2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი,   რაც ხელს შეუწყობს 

საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი 

გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის 

განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი 

ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, 

პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.                                                                                 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა 

მიღწეული 

შედეგი 

მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრის მიერ 

დაგეგმილი ღონისძიებები 

სრულად და დადგენილ 

ვადებში შესრულდა. 
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დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
შემოქმედებითი 

კოლექტივების რაოდენობა 
11 11 

12 9.09 
გაიხსნა დამატებითი 

სახელოვნებო წრე 

2 შემოქმედებითი ჯგუფები 25 25 
22 -12.00 

პანდემიის გამო შემცირდა 

ბენეფიციარების რაოდენობა  

3 

კულტურის ცენტრის 

აღსაზრდელების 

რაოდენობა 

490 490 
435 -11.22 

პანდემიის გამო შემცირდა 

ბენეფიციარების რაოდენობა 

4 
კულტურული 

ღონისძიებები 
62 62 

60 -3.23 
პანდემიის გამო შეჩერდა 

მასშტაბური  ღონისძიებები 

5 

ბიბლიოთეკებში 

დარეგისტრირებულ 

მკითხველების წაღებული 

წიგნების რაოდენობა 

4133 4200 
7113 69.36 

  

6 

კულტურის ცენტრის 

აღსაზრდელი ბიჭების და  

გოგოების  რაოდენობა 

  

210 ბიჭიდა 280 გოგო 
210 ბიჭიდა 280 

გოგო 

163 ბიჭი და 272 

გოგო 
  

პანდემიის გამო შემცირდა 

ბენეფიციარების რაოდენობა 

 

 

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე (05 02 02) 

ქვეპროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
05 02 02 კულტურის სფეროს ღონისძიებები 
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ქვეპროგრამის 

გამახორციელებელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის სამსხური 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  

დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე 

კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  

მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   

თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის 

მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  

სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო 

რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის 

კულტურული ღონიძიებების 

ჩატარება;მოსახლეობის 

ჩართულობის გაზრდა. 

მიღწეულ

ი შედეგი 

პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა მოსახლეობის სრული 

ჩართვა დაგეგმილ ღონისძიებებში, ხოლო ის მცირე 
ღონისძიებები რომელიც განხორციელდა 2021 წლის 
განმავლობაში, მიმდინარეობდა რეგულაციების 
სრული დაცვით. ძირითადი ღონისძიებები 
შემოიფარგლებოდა სასაჩუქრე კალათების 
გადაცემით და მემორიალების გვირგვინებით 
შემკობით. პანდემიისგამო ვერ ჩატარდა 16 
ღონისძიება. დედის დღესთან დაკავშირებით, 
საქართველოს მთლიანობისთვის ბრძოლაში 
დაღუპული გმირების დედებს ან მეუღლეებს 
გადაეცათ სასაჩუქრე კალათები. 9 მაისს, მეორე 
მსოფლიო ომის ვეტერნებს გადაეცათ სასაჩუქრე 
კალათები. 9 აპრილს ყვავილების გვირგვინით შეიმკო 
2 მემორიალი. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზის

ო 

მაჩვენებ

ელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილე

ბის 

მაჩვენებე

ლი 

(%/აღწერა
) 
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1 

ჩატარებული 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების 

რაოდენობა  

10 19 

3 85% პანდემიის გამო, 16 ღონისძიება ვერ 

განხორციელდა. 

2 

მხოლოდ 

ქალბატონებისთვის  

ჩატარებული 

ღონისძიებები  

2 2 

1 50% ქალთა საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება პანდემიის გამო 

ვერ ჩატარდა 

 

 

4.3  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (05 

03)    

პროგრამის 

დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 

05 03 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

პროგრამის 

გამახორციელებელი 

ჯანდაცვის, სოც.უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსხური 

 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

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.  

დაგეგემილი 

საბოლოო შედეგი 

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.კალენდარული 

წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და 

შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი)  გამოცხადდება 

მიღწეული 

შედეგი 

 2021 წლის საგაზაფხულო პერიოდში 
სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯებით 
დაფინანსება მიიღო 74-მა სტუდენტმა ხოლო 
საშემოდგომო პერიოდში პანდემიისა და 
რეგულაციების გამო ბენეფიციართა 
დაფინანსებამ 8-მდე იკლო. 2021 წლის 
ახალგაზრდული იდეების კონკურსი ვერ 
ჩატარდა პანდემის გამო. წარმატებული 
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ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო 

ჯგუფების და აქტიური ახაგაზრდების მიერ 

წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად; 

პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარება, 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, 

ადგილობრივი თემის განვითარება; 

პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების 

მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი 

კომისია, საპროექტო  კრიტერიუმების მიხედვით; 

წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, 

წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, 

წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 

1000 ლარის ოდენობით;ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული 

უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის 

სტატუსის მქონე 10 სტუდენტის ტრანსპორტირების 

ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, 

ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) 

განმავლობაში;                                                           

სტუდენტების წახალისების პროგრამის 
ფარგლებში დაჯილდოვდა ერთი სტუდენტი. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 
 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

ახალგაზრდების 

ჩართულობა 

მუნიციპალიტეტის 

განვითარებაში 

10% 15% 
2% 13% 

2020 წელს ჩატარდა პროექტი მოსახლეობის 

გამოკითხვა ახალგაზრდა მოხალისეების 

ჩართულობით , რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 

150 მოხალისე და გამოიკითხა 2427 რესპოდენტი, 

აღნიშნული გამოკითხვა ვერ განხორციელდა 2021 

წელს პანდემიის გამო გამომდინარე აქედან იკლო 
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პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების 

მაჩვენებელმა. 

2 

ახალგაზრდული 

იდეების კონკურსში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

23 25 
0  2021 წელს კონკურსი არ ჩატარდა პანდემიის გამო. 

3 

 ტრანსპორტის ხარჯის 

დაფინანსებაშიჩართული 

ბენეფიციარ სტუდენტთა 

რაოდენობა 

35 35 
74 211% 

პროგრამის შესახებ ინფორმაციის ზრდამ გამოიწვია 

ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა, მაგრამ 

კრიტერიუმების გამკაცრებამ დებულებაში 

შემოდგომის პერიოდში კვლავ შეამცირა მათი 

ოდენობა, თუმცა ჯამში 2021 წ პროგრამით 74 

ბენეფიციარი დაფინანსდა. 

 

 

4.4 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (05 04) 
   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
05 04 

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 

პროგრამის გამახორციელებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

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 
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საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი 

და აქტუალური თემების გაშუქება.  

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელების ძირითადი პრინციპის, 

დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფა; 

მიღწეული 

შედეგი 

  

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (06 01 01) 
   

ქვეპროგრამის 

დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 

06 01 01 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 

ქვეპროგრამის 

გამახორციელებელი 
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

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, 
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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.  

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.  

დაგეგემილი საბოლოო 

შედეგი 

 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და 

საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და 

რეაგირება;  

მიღწეული შედეგი 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

შენარჩუნება და საგანგებო 

სიტუაციების ლოკალიზება, 2021 

წელს ა(ა)იპ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი“ ის მიერ 

განხორციელდა covid 19 ის სწრაფი და 

PSR  კვლევები  (სწრაფი 7176 და PSR 

8702) 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 
 

№ 
მოსალოდნელი შედეგის 

შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 
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1 

 

ანტირაბიული ვაქცინაციის 

დროს - დაკბენილ პაციენტთა 

შორისჰიდროფობიის  

შემთხვევათა ნულოვანი 

მაჩვენებელი. 

95% 98% 
100% 2% 

დაკბენის შემთხვევაში 2021 წელს 

ჰიდროფობიის შემთხვევები არ 

დაფიქსირებულა 

2 სისხლის სქელი წვეთის კვლევა 180 198 
198  

(საეჭვო შემთხვევების 

განმეორებით კვლევა) 

3 შემოწმების რაოდენობა 100 110 
110  

შემოწმებების ამ მაჩვენებელში არ 

იგულისხმება  ა(ა)იპ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი“-ის მიერ 

განხორციელებული covid 19 ის 

სწრაფი და პსრ ტესტების 

რაოდენობა. 

 

 

6.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (01 00) 

6.1 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე (01 02 

03)    

პროგრამის დასახელება 

(პროგრამული კოდი) 
010203 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

პროგრამის 

გამახორციელებელი 
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური 
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პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  

სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა(ხელშეკრულება #1, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია") და 

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის 

დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. 

დაგეგემილი საბოლოო 

შედეგი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი 

სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში 

შესრულება 

მიღწეული 

შედეგი 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 

საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი 

სასესხო ვალდებულების 

შესრულებულია სრულად და 

დადგენილ ვადებში  

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

№ 

მოსალოდნელი 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 

მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

სასესხო ვალდებულების 

დაფარვის პირობების 

დარღვევის გამო 

დაკისრებული 

პირგასამტეხლო 

                                                                                          

-         
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სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო 

არ  დაკისრებულა პირგასამტეხლო 
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წლის განმავლობაში 

დაფარული სასესხო 

ვალდებულების ოდენობა 

190.3 92.7 92.7 0  

 

 


