თავი V
1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.1. სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:


სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

1.1.1. საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
• საპენსიო
უზრუნველყოფის
მიმართულებით,
სახელმწიფოს
მიერ
ნაკისრი
ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“
და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“
საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო
პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით;
• სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 696.8 ათასზე მეტი პირი,
თებერვალში - 697.4 ათასზე მეტი, მარტში - 697.2 ათასზე მეტი, აპრილში - 698.5 ათასზე
მეტი, მაისში - 699.6 ათასზე მეტი, ივნისში - 700.3 ათასზე მეტი, ხოლო სახელმწიფო
კომპენსაცია გაიცა იანვარში 20.4 ათასზე მეტ მიმღებზე, თებერვალი-ივნისში 20.5-20.5
ათასზე მეტ მიმღებზე;
• 2015 წლის 1 იანვრიდან 500 ლარით გაიზარდა და განისაზღვრა თითოეულ ოჯახზე 1 000
ლარის ოდენობით საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის
განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების
გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის
წევრებზე, ასევე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს
მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა
ოჯახის წევრებზე გასაცემი სახელმწიფო კომპენსაციის თანხა.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 681.3 მლნ ლარი.
1.1.2. სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02)
• საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვრის თვეში შეადგინა 418.7 ათასზე
მეტი, თებერვალში - 410.0 ათასზე მეტი, მარტში - 407,6 ათასზე მეტი, აპრილში – 403,1
ათასზე მეტი, მაისში – 404,6 ათასზე მეტი, ხოლო ივნისში – 377,9 ათასზე მეტი;
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• ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარება გაეწია იანვარში 1 055 პირს, თებერვალში - 902 პირს, მარტში – 1 124 პირს,
აპრილში – 1 005 პირს, მაისში – 832 პირს, ხოლო ივნისში – 1 066 პირს;
• დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურეკონომიკური
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
მიზნით
იანვარში
შემწეობით
უზრუნველყოფილ იქნა 215.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 221,3 ათასზე მეტი პირი,
მარტში – 220.9 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 221.0 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 220.2
ათასზე მეტი პირი და ივნისში – 224.0 ათასზე მეტი პირი;
• რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 290 მიმღებზე, თებერვალში - 294 მიმღებზე,
მარტში - 296 მიმღებზე, აპრილში – 297 მიმღებზე, მაისში – 294 მიმღებზე, ხოლო ივნისში –
290 მიმღებზე;
• სოციალური პაკეტი იანვრის თვეში გაიცა 162,1 ათასზე მეტ მიმღებზე, თებერვალში - 162,1
ათასზე მეტ მიმღებზე, მარტში - 162,3 ათასზე მეტ მიმღებზე, აპრილში - 162,2 ათასზე მეტ
მიმღებზე, მაისში - 161,8 ათასზე მეტ მიმღებზე, ხოლო ივნისში - 161.4 ათასზე მეტ
მიმღებზე;
• საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვრში
შეადგინა 32.9 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 32,6 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 32,3
ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 32,1 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 31,9 ათასზე მეტი პირი
ხოლო ივნისში – 31,6 ათასზე მეტი პირი;
• შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვრის თვეში დახმარება მიიღო 986 პირმა,
თებერვალში - 980 პირმა, მარტში - 974 პირმა, აპრილში - 967 პირმა, მაისში - 956 პირმა,
ხოლო ივნისში - 953 პირმა;
• დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ამოქმედდა 2014 წლის 1 ივნისიდან, მესამე და ყოველ
მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო ფულადი დახმარება მიიღო
იანვარში 1 955 პირმა, თებერვალში - 2 257 პირმა, მარტში - 2 562 პირმა, აპრილში - 2 848
პირმა, მაისში 3 133 პირმა, ივნისში 3 375 პირმა.
სულ სოციალური დახმარებების პროგრამაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 292.6
მლნ ლარი.
1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია:
• „მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის“
ფარგლებში იანვარში 855 ბენეფიციარს, თებერვალში – 975 ბენეფიციარს, მარტში – 978
ბენეფიციარს:
აღნიშნული
პროგრამა
აპრილში
გაუქმდა
და
შესაბამისი
ბენეფიციარებისათვის კვების ვაუჩერის დარიგება გათვალისწინებულ იქნა „კრიზისულ
მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის’’ ფარგლებში როგორც ერთ-ერთი
კომპონენტი;
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• „ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 394 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 452 ბენეფიციარს, მარტში – 448 ბენეფიციარს, აპრილში - 456 ბენეფიციარს,
მაისში - 398 ბენეფიციარს, ხოლო ივნისში - 443 ბენეფიციარს;
• „ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის“ ფარგლებში შესაბამისი კატეგორიის ბენეფიციარებს
ჩაუტარდათ იანვარში – 295 კურსი, თებერვალში – 327 კურსი, მარტში - 395 კურსი,
აპრილში - 498 კურსი, მაისში - 603 კურსი, ივნისში - 448 კურსი;
• „დღის ცენტრების პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში -1 403 ბენეფიციარს, თებერვალში -1
483 ბენეფიციარს, მარტში - 1 500 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 515 ბენეფიციარს, მაისში - 1
511 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 520 ბენეფიციარს.
 მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 472
ბენეფიციარს, თებერვალში – 509 ბენეფიციარს, მარტში – 510 ბენეფიციარს,
აპრილში - 525 ბენეფიციარს, მაისში - 533 ბენეფიციარს, ივნისში - 528
ბენეფიციარს.;
 შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში – 459 ბენეფიციარს, თებერვალში – 488
ბენეფიციარს, მარტში – 504 ბენეფიციარს, აპრილში - 503, მაისში - 500, ივნისში 515;
 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 420 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 433 ბენეფიციარს, მარტში – 433 ბენეფიციარს, აპრილში - 435, მაისში
- 427, ივნისში - 429;
 მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების
შემთხვევაში: იანვარში – 52 ბენეფიციარს, თებერვალში – 53 ბენეფიციარს, მარტში
– 53 ბენეფიციარს, აპრილში - 52 ბენეფიციარს, მაისში - 51 ბენეფიციარს, ივნისში 78 ბენეფიციარს;
• „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 334 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 334 ბენეფიციარს, მარტში – 332 ბენეფიციარს, აპრილში - 334 ბენეფიციარს,
მაისში - 329 ბენეფიციარს, ივნისში - 323 ბენეფიციარს;
• „მინდობით აღზრდის პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 1 208 ბენეფიციარს, თებერვალში –
1 197 ბენეფიციარს, მარტში – 1 205 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 205 ბენეფიციარს, მაისში - 1
212 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 220 ბენეფიციარს;
• „სათემო ორგანიზაციების პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 168 ბენეფიციარს, თებერვალში
– 171 ბენეფიციარს, მარტში – 170 ბენეფიციარს, აპრილში - 172 ბენეფიციარს, მაისში - 169
ბენეფიციარს, ივნისში - 170 ბენეფიციარს;
• ,,ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
საანგარიშო პერიოდში გაეწია მხოლოდ ივნისში 63 ბენეფიციარს;
• „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 60
ბენეფიციარს, თებერვალში - 64 ბენეფიციარს, მარტში - 68 ბენეფიციარს, აპრილში და
მაისში 66-66 ბენეფიციარს, ხოლო ივნისში - 60 ბენეფიციარს;
• ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 73
ბენეფიციარს, თებერვალში – 78 ბენეფიციარს, მარტში - 73 ბენეფიციარს, აპრილში - 74
ბენეფიციარს, მაისში - 76 ბენეფიციარს, ხოლო ივნისში - 72 ბენეფიციარს;
• ,,ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში ყოველთვიურად
მონაწილეობას იღებდა 10 სურდო–თარჯიმანი და მიიმართა სულ - 19 975 ლარი;
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• „დამხმარე
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
პროგრამით“
გათვალისწინებულ
მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში – 313, თებერვალში – 167,
მარტში – 99, აპრილში - 119, მაისში - 119, ივნისში - 190 მათ შორის:
 სავარძელ–ეტლებით
(მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში
– 58,
თებერვალში - 9, მარტში - 17, აპრილში - 16, მაისში - 8, ივნისში - 7;
 სავარძელ–ეტლებით
(ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა თებერვალში - 3,
მარტში - 9, აპრილში - 3, მაისში - 17;
 საპროთეზო–ორთოპედიული
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
მომსახურების
შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 18, თებერვალში - 71, მარტში - 47,
აპრილში - 60, მაისში - 65, ივნისში - 116;
 ყავარჯნებით,
ხელჯოხ-ყავარჯნებით,
უსინათლოთა
ხელჯოხებით
და
გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში - 23, თებერვალში - 18,
მარტში - 9, აპრილში - 14, მაისში - 15, ივნისში - 31;
 სმენის
აპარატებით
უზრუნველყოფის
კომპონენტით
გათვალისწინებული
მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში - 198, თებერვალში - 66,
მარტში - 1;
 კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 16, მარტში - 16,
აპრილში - 26, მაისში - 29, ივნისში - 36 ;
• „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის’’ ფარგლებში
საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 320 ბენეფიციარს, კვების ვაუჩერი მიიღო
აპრილში - 986 ბენეფიციარმა, მაისში - 992 ბენეფიციარმა, ხოლო ივნისში - 979
ბენეფიციარმა.

1.2. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი
 სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
 სსიპ -„სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.
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1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)
• პროგრამის
ფარგლებში
საანგარიშო
პერიოდში
დაფიქსირდა
გადაუდებელი
ამბულატორიული მომსახურების 339.7 ათასი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული
მომსახურების 125.8 ათასზე მეტი შემთხვევა, კარდიოქირურგიის - 1 944 შემთხვევა,
მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 24.0 ათასზე მეტი შემთხვევა, ქიმიო, ჰორმონო და
სხივური თერაპიის 21.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 1.5 ათასი
შემთხვევა.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 267.5 მლნ ლარი.

1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)
• „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა
ჩაუტარდა 32.7 ათასამდე ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 10.6 ათასზე
მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 13.4 ათასამდე,
კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 3.4 ათასზე მეტ, პროსტატის კიბოს სკრინინგი -5.3
ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 126 ბენეფიციარს, ასევე, „საშვილოსნოს
ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში (პროგრამის
მიმწოდებელი - ა(ა)იპ „კახეთი-იონი“, პილოტი ხორციელდება
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა
580 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 40 ბენეფიციარს;
• „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 337 ბავშვს;
მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 336,
ნეიროფსიქოლოგიური
კვლევები
332,
ეპილეფტოლოგიური
და
ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 45;
• „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში
საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 753 პაციენტი, პირველადი სკრინინგინევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა - 754 პაციენტს, 723-ს ჩაუტარდა პირველადი
ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი, 589-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 586-ს ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 595-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი
დიაგნოსტიკა.

1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
• მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 26.6 ათასამდე აცრა,
ჰეპატიტი „B“ საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 25.4 ათასზე მეტი აცრა,
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პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 129.2 ათასზე მეტი აცრა,
დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი ბ, ჰემოფილუს ინფლუენცა ბ ტიპის
საწინააღმდეგოდ (2 თვე–1 წლის ბავშვები) 75.9 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის
საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 26.9 ათასზე მეტი აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის
საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 17.9 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას
საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 85,3 ათასზე მეტი აცრა, როტას
საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 42.6 ათასზე მეტი აცრა, პნევმოკოკური
ვაქცინით ჩატარებულია 52.9 ათასზე მეტი აცრა;
• საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 5 კომპლექტი,
დაფიქსირებულია დიფთერიის 1 შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის)
–
დახარჯულია 36 კომპლექტი,
დაფიქსირებულია ტეტანუსის 1 შემთხვევა;
ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია: „A“ ტიპი – 13, „B“ ტიპი –13, „E“ ტიპი - 13
კომპლექტი,
დაფიქსირებულია
ბოტულიზმის
12
შემთხვევა;
ანტირაბიული
იმუნოგლობულინი მოხმარდა – 4.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 10 738
ფლაკონი იმუნოგლობულინი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა - 23.9 ათასზე მეტ
ბენეფიციარს, დაიხარჯა 80 013 დოზა ვაქცინა, აღინიშნა ცოფის– 1 შემთხვევა; ყვითელი
ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა (10 დოზიანი) გაუკეთდა-300 ბენეფიციარს, დაიხარჯა
300 დოზა;
• სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების,
შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების
დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.
1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
• განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან
შედეგების 10% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის
ლაბორატორიაში და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ
შემოსული 144 პრეპარატიდან, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; ასევე მალარიისა
და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესების
ღონისძიების
ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაისინჯა მალარიაზე საეჭვო 14
ავადმყოფის სისხლი, დაფიქსირდა მალარიის (ტროპიკული მალარია) შემოტანილი 4
შემთხვევა (მ.შ. 3 შემთხვევა- აფრიკიდან, 1 მეორადი, შემოტანილისგან);
• ჩატარდა სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა პროტოზოული დაავადებების და
ჰელმინთოზების გამოსავლენად 711 კვლევა. „მალარიისა და სხვა პარაზიტული
დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში,
რომელიც ითვალისწინებს მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური
ღონისძიებების გატარებას, განხორციელდა ინსექტიციდის (სოლფაკი) განაწილება, რათა
სეზონურად მოხდეს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. კერძოდ,
სადეზინსექციო სამუშაოები ჩატარდა 67 3330 მ2 ფართობზე.
• ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
ჩატარდა 172 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, ვირუსული დიარეების კვლევის
ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14
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წლის ბავშვთა 46 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა და
შედეგად დადებითი გამოვლინდა: ადენოვირუსზე – 2 ნიმუში, როტავირუსზე – 7 ნიმუში,
ხოლო ნოროვირუსზე და ვეროტოქსინზე დადებითი შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.
WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 216 ნიმუშის
ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ადენოვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 19 ნიმუში,
ხოლო ნოროვირუსზე – 21 ნიმუში.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
• პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 342.0 ათასამდე დონაცია, მათგან
8.6 ათასზე მეტი იყო უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო
დადებითი 29 შემთხვევა, „С‘ ჰეპატიტზე სავარაუდო - 551, „B“ ჰეპატიტზე - 344, ხოლო
სიფილისზე კვლევისას 268 სავარაუდო შემთხვევა.

1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
• პროგრამის ფარგლებში 4 საწარმოებში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური
კვლევები;
1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)
• პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 7 828 ბენეფიციარს გაეწია შესაბამისი
მომსახურება, დაფინანსდა - 8 690 შემთხვევა.

1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
• საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 36.3 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების
შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 14.1 ათასამდე პაციენტს;
• სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1.3 ათასზე მეტ პირს და დაფიქსირდა 54.8 ათასზე
მეტი შემთხვევა;
• ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 27.6 ათასზე
მეტი ბაქტერიოკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 15.9 ათასამდე, ხოლო
ქიმიოკონტროლი - 11.7 ათასამდე, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური)
კვლევების რაოდენობა - 7.9 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის - 1 817,
ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის 531.
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1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
• პროგრამის
ფარგლებში
დაფიქსირდა
აივ-ინფექცია/შიდსით
დაავადებულთა
ამბულატორიული
მომსახურების 18.9 ათასზე მეტი შემთხვევა და სტაციონარული
მომსახურების 1,7 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა
2.7 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სტაციონარულით - 261-მა პირმა;
• ჩატარდა 12.9 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 12 421 პირი),
მათგან გამოვლინდა 434 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 328. ასევე
ჩატარდა 8,8 ათასამდე ტესტის წინა, 8,8 ათასზე მეტი ტესტის შემდგომი კონსულტაცია და
52 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით.
• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული
მეთოდებით ჩაუტარდა 2 668 პატიმარს, მათგან გამოვლინდა აივ-ინფექციაზე საეჭვო 13
შემთხვევა და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა 12 შემთხვევა;
1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)
• პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდა
ანტენატალური
მეთვალყურეობით
გათვალისწინებული 86.9 ათასამდე ვიზიტი; ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის
კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 29.4 ათასზე მეტი ახალშობილი;
• გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 3.0
ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა. დაფიქსირდა მაღალი რისკის
ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 8.5 ათასზე მეტი შემთხვევა
(მომსახურება გაეწია 1.7 ათასამდე პირს);
• B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით
გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 22.8 ათასზე მეტ ორსულს. ,,B“ ჰეპატიტზე
დაკონფირმირდა 494 ორსულის სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 75 ორსულის
სისხლის ნიმუში. „B“ ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 404 ბენეფიციარს.
• ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 29.4
ათასზე მეტი ახალშობილი (30.2 ათასზე მეტი შემთხვევა).
• ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის
სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 11.0 ათასზე მეტ ახალშობილს.
სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 477 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა
477 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა - 3 ახალშობილს.
1.2.2.10 ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)
• ჩანაცვლებელითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 2.7 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო
სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 145 პაციენტმა.
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1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
(პროგრამული კოდი 35 03 03)
1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
• ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 162-მა
ბავშვმა,
ფსიქო–სოციალური
რეაბილიტაციის
ამბულატორიული
მომსახურებით
ისარგებლა 91-მა პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით
ისარგებლა 19.9 ათასზე მეტმა პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის
კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 357 პაციენტს;
• ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული
სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 3,4 ათასზე მეტ
ბენეფიციარს, ხოლო ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი
აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 810-მა პირმა, ფსიქიკური
დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 105
პირმა, დაფიქსირდა 17 919 საწოლ/დღე.

1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
• საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 786
დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული
დახმარებით ისარგებლა 2.6 ათასზე მეტმა პაციენტმა.
1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული
მომსახურების 8,9 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 120-მა ბენეფიციარმა.

1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)
• პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში
ჩართული იყო 2.3 ათასი პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზით
უზრუნველყოფის 145.4 ათასზე მეტი შემთხვევა;
• დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 19 შემთხვევა;
• განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე
საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.
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1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03
05)
• ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის
ფარგლებში განხორციელდა 10.1 ათასზე მეტი ვიზიტი, 557პაციენტს გაეწია შესაბამისი
მომსახურება;
• ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის
ფარგლებში დაფიქსირდა 2.3 ათასამდე საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 388 პაციენტს.
1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

მკურნალობას

• პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე
და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 204 ბავშვს,
ხოლო ამბულატორიული მომსახურება - 393 ბავშვს;
• ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და
სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 199 პაციენტს, დაფიქსირდა 2.2 ათასზე მეტი
შემთხვევა.
1.2.3.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული
კოდი 35 03 03 07)
• პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ტრანსპორტირებს-რეფერალური დახმარება გაეწია
13,9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 16.5 ათასზე მეტი შემთხვევა;
• ცენტრის მართვაში არსებული ბრიგადების რაოდენობა 30 ივნისის მდგომარეობით 207
ერთეულს შეადგენდა (გარდა ბათუმი/ხელვაჩაურის 13 ბრიგადის; ერთი ბრიგადის
დამატება ქუთაისის რაიონში);
• საანგარიშო პერიოდში ცენტრმა მიიღო და შეასრულა 323 072 გამოძახება;
• დაიგეგმა და მიმდინარეობის პროცესშია ცენტრის ბრიგადის ექიმთა ტრენინგები
1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
• სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე,
ლაბორატორიული
გამოკვლევები,
ექიმის
მეთვალყურეობა
და
სხვა).
ასევე
გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული
ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;
• პროგრამის ფარგლებში კონტრაქტით აყვანილია 1 262 ექიმი და 1 497ექთანი;
• სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 11.5 მლნ ლარზე მეტი.
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1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო
სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს
მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო
დახმარების 4.7 ათასამდე შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 3.9 ათასამდე პაციენტს.
1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი
35 03 03 10)
• პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 9.0 ათასზე მეტი
წვევამდელი. ჩატარდა 767 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.
1.3. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული
კოდი 35 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;
 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;
 სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური;
 სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების
მართვის ცენტრი.
 სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)
• მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია, აგრეთვე ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები;

1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)
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• მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;
• შემოწმდა 212 სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო
დახმარების ხარისხი. სამედიცინო დაწესებულებებში შესწავლილ იქნა სალიცენზიო,
სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის პირობები. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია
გაცემულ იქნა 5 დაწესებულებაზე;
• საანგარიშო პერიოდში განხილულ იქნა: 98 სააკრედიტაციო განაცხადი; განხორციელდა 43
სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 103 დაწესებულება, მათ შორის 88
აფილირებული დაწესებულება;
• გაცემულ იქნა 53 ნებართვა ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე.
რეალიზაციის უფლება მიეცა 232 აფთიაქს. გაუქმდა 71 ფარმაცევტული დაწესებულება.
• მომზადდა და გაიცა იმპორტზე 105 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის
ნარკოტიკულ საშუალებებზე - 11; ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 87;
ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე - 5 და პრეკურსორების იმპორტზე - 2;
• ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია
გაიარა 437-მა
ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; უარი ეთქვა 127 ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციას
და/ან ცვლილებას. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა 217 პროდუქტი. გაკეთდა 199
განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვამარკირებით შემოტანის 53 შეტყობინება.
• პროგრამის ფარგლებში, მონიტორინგი ჩაუტარდა 6 სამედიცინო დაწესებულებას.
• განხორციელდა 87 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში 6 000 ლარის ღირებულების 343
დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა.
• 121 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი ლაბორატორიული ანალიზისთვის
გადაეგზავნა, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ
ბიუროს. 36 სამკურნალო საშუალებაზე განხორციელდა ქიმიური ექსპერტიზა, 62 სამკურნალო
საშუალებაზე კი - მიკრობიოლოგიური.
• კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 21.4 ათასამდე ერთეული
(ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა) აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული
ფარმაცევტული პროდუქტი;
• პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილულ იქნა 108 ექიმის პროფესიული
პასუხისმგებლობის საკითხი.

1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
(პროგრამული კოდი 35 01 03)
• მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;
• უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა;
• განხორციელდა
ლაბორატორიული
საქმიანობა,
ეროვნული
რეფერალური
ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან
დაკავშირებული საქმიანობა;
• მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და
მისი განხორციელების ზედამხედველობა;
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1.3.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01
04)
• მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და მართვა;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სოციალური დახმარების, პენსიებისა და სხვადასხვა
ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა,
მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
• შეიქმნა ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად
აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა
და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკი;
• განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების
მონიტორინგი.
1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)
• ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული
დახმარება;
• განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით
მომსახურება:
 თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 31-მა
სრულწლოვანმა და 56-მა არასრულწლოვანმა;
 მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 45
ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური - 104 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება –
28 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 21 მოქალაქეს;
 სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 1 განცხადება ქონებრივ დავასთან
დაკავშირებით, 2 სარჩელი განქორწინებისა და ალიმენტის დანიშვნის
თაობაზე და ერთი სისხლის სამართლის სამე;
 მოქმედებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის.
ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 481-მა მოქალაქემ.
• მიმდინარეობდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის
და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ჯანმრთელობისა და
სოციალური
დაცვის,
ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა;
სახელმწიფო
ზრუნვის
ქვეშ
მყოფი
პირების
ინსტიტუციონალური პატრონაჟი − მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო
მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო
ღონისძიებები. შესაბამისი მომსახურებით უზრუნველყოფილი იქნა 452 ბენეფიციარი;
• საანაგროშო პერიოდში ფონდის მიერ ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია, რომლის
ფარგლებში საჯარო სკოლებში მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის მიწოდებული იქნა
ინფორმაცია, როგორც ძალადობის, ასევე ტრეფიკინგის შესახებ. მოეწყო პრეზენტაციები,
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დარიგდა საინფორმაციო სახის ბროშურები. შეხვედრები მიმდინარეობდა როგორც
თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. ოჯახში ძალადობის და ტრეფიკინგის თემებზე დამზადდა
აუდიო რეკლამა. ფონდმა გააფორმა ხელშეკრულება საინფორმაციო ცენტრ 118 09-სთან,
რომლის მიხედვით, ცენტრის თითოეული აბონენტი ავტომატურად ხმოვანი
შეტყობინებით იგებდა ტრეფიკინგის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ნომერს.
1.3.8 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 08)
• მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა
თბილისისა);

1.4 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
• ექიმებთან მიღება გაიარა 45 663 პაციენტმა, სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩაუტარდა 3
612 პაციენტს, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 2 203 გამოკვლევა,
ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 2 812 გამოკვლევა, ფიზიოთერაპიულ
კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 7 659 პროცედურა, რენტგენოლოგიურ კაბინეტში მიღებულ
იქნა 8 121 პაციენტი, ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 17 452 პაციენტს, საინექციო
კაბინეტში ჩატარდა 3 038 პროცედურა, მასაჟის კაბინეტში მიღებულ იქნა 2 545 პაციენტი,
სულ კომისია გაიარა 2 229 პირმა. სტაციონალური სამედიცინო მკურნალობა გაიარა 1 594
პაციენტმა.

1.5. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
• მიმდინარეობდა
პატიმრობისა
და
თავისუფლების
აღკვეთის
აღსრულების
დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სახარჯი
მასალებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და
რეაქტივებით;
• გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო
დაწესებულებებში კვალიფიციური დახმარება (სტაციონარული და ამბულატორიული
დახმარება) გაეწია 1.9 ათასზე მეტ პატიმარს, ხოლო თავისუფლების აღკვეთ
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დაწესებულებებში სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ,
პატიმრებს გაეწიათ 17.2 ათასამდე სამედიცინო კონსულტაცია;
ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის („DOTS” და „DOTS+”) საჭიროების მქონე პატიმართა
რიცხვმა საპატიმრო დაწესებულებებში ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირების ფონზე,
წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაიკლო 16 ერთეულით და შეადგინა 45
პაციენტი;
დადებითი დინამიკა აღინიშნება სიკვდილობის შემცირების თვალსაზრისით სიკვდილობის მაჩვენებელი გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით
45%-ით შემცირდა;
ინფექცია-კონტროლის სრულყოფის მიზნით, მოწვეულ ექსპერტებთან გაფორმდა
ხელშეკრულება, რომელთა მიერ შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები;
N2, N3, N14, N15, N17, N18 დაწესებულებებში განახლდა აფთიაქები, ხოლო N3, N5, N7, N8,
N11, N15, N17 დაწესებულებებში ჩატარდა ბრალდებულთა/მსჯვრდებულთა პრევენციული
გამოკვლევები.

•

•

•
•

1.6
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი;
•

მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, პენსიონერთა
და მათი ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და
სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, საჭიროების
შემთხვევაში

ხორციელდებოდა

მათი

ამბულატორიული

და

სტაციონალური

მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; მიმდინარეობდა
პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხის და
ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების შემუშავება და გატარება.

1.7 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;
•

გაფორმდა მემორანდუმი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურსა და ქ.
თბილისის მერიის სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო ხელოვნების სკოლას
შორის. მემორანდუმის თანახმად ვეტერანების 6-17 წლამდე ასაკის შვილები ერთი წლის
განმავლობაში უფასოდ ისწავლიან ხელოვნების სკოლაში სხვადასხვა მიმართულების
საგნებს;
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•

ფაშიზმე

გამარჯვების
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წლისთავთან

დაკავშირებით

მეორე

მსოფლიო

ომის

მონაწილეებს გადაეცათ საიუბილეო მედლები;
•

ვეტერანებისათვის უწყვეტი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სამსახურის ოფიციალურ
ვებ-გვერდის და ცხელი ხაზის საშუალებით მსურველებს მიეწოდებოდა ამომწურავი
პასუხები.

•

ვეტერანთა დასაქმებისა და სათანადო ცხოვრების პირობების შექმნის

მიზნით,

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 მარტის N599 განკარგულების თანახმად
გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურსა და
ებრაულ კომპანია „Fortuna Holdings”-ს შორის, აღნიშნული კომპანია განახორციელებს
ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას ვეტერანთა კოოპერატიული სასოფლო-სამეურნეო თემის
შექმნისათვის;
•

ვეტერანთა მიმართ სოციალური დაცვის მიზნით, ერთდჯერადად ფინანსდებოდა
ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა;

•

დასრულდა

საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტროსთან

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პროექტზე ერთობლივი მუშაობა, ვეტერანთა
რეაბილიტაციისათვის

პროფესიული

ორიენტაციისა

და

კადრების

მომზადება/გადამზადება სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების, აგრეთვე ვეტერანებთან
დაკავშირებული საერთაშორისო პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელებს მიზნით;

1.8 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი
•
ჩატარდა შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა რაოდენობრივი და
თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით. წინასწარ განხორციელდა პილოტური კვლევა 25
კომპანიასთან. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა - 6 000, ხოლო თვისებრივი
კვლევის ფარგლებში - 240 კომპანია.
•
შეიქმნა ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს შრომის ბაზრის მოთხოვნის
კომპონენტის კვლევის პროცესის მონიტორინგს.

1.9. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი
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• განხორციელდა ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ-ცენტრის:
 შენობის დასრულების სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა;
 შენობის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა;
 შენობის დაზიანებული გარე ფასადის მინების და საკეტების შეცვლის სამუშაოების
შესყიდვა;
• განხორციელდა შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“
ტერიტორიაზე არსებული სპეციალურად განკუთვნილი სამარაგო ფართის:
 სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;
 ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვა;
 სამარაგოს დაშვების სისტემა-სიგნალიზაციის შესყიდვა;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში
(ბორჯომის (დაბა ბაკურიანი), ყაზბეგის (დაბა სტეფანწმინდა), თიანეთის (დაბა თიანეთი),
თეთრიწყაროსა (ქ. თეთრიწყარო) და ქალკის (ქ. წალკა)) მოქმედი შპს „ჯეო ჰოსპიტალის“
საკუთრებაში არსებული სამედიცინო ცენტრების (მოძრავი და უძრავი) ქონების
გამოსყიდვა.
1.10 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
•

საანგარიშო პერიოდში სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედმა კომისიამ განიხილა და
დაამტკიცა სიმსივნით დაავადებული 71 ბავშვისა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, მათ შორის 31 შემთხვევაში საქართველოში, ხოლო 40
შემთხვევაში - როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. აღნიშნული მკურნალობის
და დიაგნოსტიკის დაფინსება ხორციელდებოდა ფონდში მობილიზებული სახსრების
მეშვეობით.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.1 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი 29
01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო
შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი;

ოფისი

და

საქართველოს
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•

განახლდა თავდაცვის პროგრამული სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს 2016-2019
წლებში განსახორციელებელ ძირითად პროგრამებსა და ღონისძიებებს. შემუშავებულია
პროგრამული სტრუქტურის საბოლოო ვარიანტი;

•

შემუშავდა თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელოს საბოლოო პროექტი. მიმდინარეობს
დოკუმენტის დამტკიცებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება. დოკუმენტის
მიზანია განსაზღვროს მითითებები და რეკომენდაციები პროგრამის კოორდინატორებისა
და მენეჯერებისათვის 2015 წლის თავდაცვის პროგრამების და 2016-2019 წლების
სავარაუდო პროგრამების ეფექტიანად შემუშავების მიზნით;

•

შემუშავდა პროექტი „თეთრი წიგნი“, რომელიც წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტროს
საქმიანობის წლიურ ანგარიშს;

•

შემუშავდა შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის კონცეფციის პროექტი;

•

მომზადდა შვედეთის სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის შეთანხმება
„საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“, საქართველოს
მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შეთანხმება „სამხედრო
ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ“ და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
„იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულება“;

•

საქართველოს

თავდაცვის

სამინისტროსა

და

უკრაინის

რესპუბლიკის

თავდაცვის

სამინისტროს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი „უკრინელი სამხედრო
მოსამსახურეების მკურნალობის ორგანიზაციის შესახებ“;
•

საქართველოს მთავრობას, თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი „კავკასიელი
არწივის სპეციალური ძალების სწავლების შესახებ“;

•

განხორციელდა სადაზვერვო ქვედანაყოფების ოპტიმიზაცია, მიმდინარეობდა სადაზვერვო
საშუალებების აღრიცხვა და გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად შეიქმნა
სადაზვერვო საშუალებებით აღჭურვის სამწლიანი პროგრამა;

•

რეორგანიზაცია ჩაუტარდა შეიარაღებული ძალების არსებულ სარეზერვო დანაყოფებს,
განხორციელდა რეზერვისტთა ხელახალი დაკომპლექტება

სამხედრო სააღრიცხვო

სპეციალობებსა და სამობილიზაციო პრინციპების გათვალისწინებით;
•

შემუშავდა „საველე არტილერიის განვითარების კონცეფციის“ პროექტი;

•

შემუშავდა ჯავშანსაწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარების კონცეფციის

და

ჯავშანსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფების შესაძლებლობებისა და ტაქტიკის გაუმჯობესების
განვითარების გეგმის პირველადი პროექტები;
•

მიმდინარეობდა მუშაობა საჰაერო თავდაცვის განვითარებისა და მოდერნიზების გეგმის
სრულყოფაზე;
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•

სპეციალური ოპერაციების ძალებში, გენერალური შტაბის, თავდაცვის სამინისტროსა და
აშშ სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლების მხარდაჭერით შემუშავდა
„სპეციალური ოპერაციების ძალების განვითარების სტრატეგია 2015-2020“;

•

სპეციალური ოპერაციების ძალებში განახლდა „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა
2013-2016“ იმპლემენტაციის გეგმის სპეციალური ოპერაციების ძალების ნაწილი;

•

საქართველოს

შეიარაღებული

ძალების

სამხედრო

პოლიციის

დეპარტამენტში

განხორციელდა საშტატო-სტრუქტურული რეორგანიზაცია: შეიქმნა სამხედრო პოლიციის
აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბატალიონები;
•

სახელმწიფო

უსაფრთხოებისა

და

კრიზისების

მართვის

საბჭოსთან

არსებული

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეპტუალური დოკუმენტების შემუშავების
მაკოორდინირებელი

მუდმივმოქმედი

უწყებათაშორისი

კომისიის

ფარგლებში

მიმდინარეობდა მუშაობა ,,საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის“ განახლებაზე;
•

საანგარიშო პერიოდში უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატში შემუშავდა და
დამტკიცდა

ქიმიური,

ბიოლოგიური,

რადიაციული

და

ბირთვული

საფრთხეების

შემცირების ეროვნული სტრატეგიის 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა და განისაზღვრა
ამ კუთხით თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე და სამომავლო პროექტები;
•

განახლდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კეთილსინდისიერების სამოქმედო გეგმა
2014-2015 წლებისათვის;

•

შემუშავებულია „საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის“ პროექტი, რომლითაც
განისაზღვრა

სტრატეგიული

მიზნები

და

ამოცანები,

სამიზნე

აუდიტორია

და

კომუნიკაციის გზები;
•

სააანგარიშო პერიოდში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების საკითხების
განმხილველი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დახმარება გაეწია მოქმედ და
დათხოვნილ მოსამსახურეებს და მათი ოჯახის წევრებს. კომისიის გადაწყვეტილებების
საფუძველზე დახმარება გაეწია 165 პირს, მათ შორის 123 სამხედრო მოსამსახურეს, 41
სამოქალაქო პირს და 1 სამხედრო ვეტერანს;

•

ჩატარდა

„მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში“ (Resolute Support Mission - RSM) ამერიკის

შეერთებული შტატების კონტიგენტის დაქვემდებარებაში მონაწილეობის მისაღებად
წარსაგზავნი 1 065 და მისიიდან დაბრუნებული 218 მოსამსახურის ფსიქოლოგიური
შემოწმება;
•

ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით
სხვადასხვა ობიექტებზე განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: სარემონტო სამუშაოები
(10 ობიექტი), სამშენებლო სამუშაოები (13 ობიექტი), სამშენებლო პროექტები (42 პროექტი);
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•

მიმდინარეობდა

რადიოკავშირების

მანქანებში

არსებული

რადიოსადგურების

მოდერნიზაცია;
•

გაიმართა ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია (Strategic Military
Partners Conference 2015).

•

27-30 აპრილს ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (Substantial NATO-Georgia Package,
SNGP) ფარგლებში განხორციელდა ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტები;

•

მიმდინარეობდა ფინანსური უზრუნველყოფის ღონისძიებები საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროსა

და

ამერიკის

შეერთებული

შტატების

თავდაცვის

სფეროში

თანამშრომლობის სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმებით
განსაზღვრული პროგრამების (GDP RSM) ფარგლებში „ქართული კონტინგენტის ამოცანის
რეპეტიციის

წვრთნის

შესახებ“

და

„ქართული

განლაგების

პროგრამა

ავღანეთში

განსალაგებელი ძალების გაწვრთნის შესახებ“;
•

ქართული ქვედანაყოფები მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში
ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში;

•

ნატოს და ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციებში ქართული
ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებით, საზოგადოების ინფორმირებისათვის
ავღანეთში და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მივლენილი იქნენ

თავდაცვის

სამინისტროს თანამშრომლები, შუქდებოდა სამშვიდობო მისიაში ქართული კონტინგენტის
მონაწილეობის ამსახველი ინფორმაცია;
•

სპეციალური ოპერაციების ძალების პირადი შემადგენლობა სპეციალური დანიშნულების
ჯგუფის შემადგენლობით მონაწილეობდა თურქეთის რესპუბლიკაში ჩატარებულ სამმხრივ
საერთაშორისო

(საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანი)

სპეციალური

დანიშნულების

ქვედანაყოფების სწავლებაში „კავკასიის არწივი“;
•

სპეციალური ოპერაციების ძალების პირადი შემადგენლობა სპეციალური დანიშნულების
ჯგუფის

და

მიმდინარე

მეკავშირე

ოფიცრების

საერთაშორისო

შემადგენლობით

სპეციალური

ოპერაციების

მონაწილეობდა

რუმინეთში

ქვედანაყოფების

სწავლებაში

(ROUSOFEX 15);
•

სპეციალური ოპერაციების ძალების მიერ ეროვნული სასწავლო ცენტრი კრწანისის
სიმულაციურ ცენტრში ჩატარდა სოძ-ის წლიური სამეთაურო-საშტაბო სწავლება;

•

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სწავლებები და კურსები:
 საარტილერიო

მემიზნის

კურსი;

II

ქვეითი

ბრიგადის

24-ე

საარტილერიო

ბატალიონის საველე სწავლება; მეწინავე მეთვალთვალეების მომზადების კურსი;
ინფორმაციული სისტემების კურსი; II კლასის რადიო ოპერატორების კურსი;
ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო სპეციალიზაციის კურსი; შუალედური
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სამთო მომზადების ზამთრის კურსი; საბაზისო სამთო მომზადების ზამთრის კურსი;
31 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გადასროლისწინა მომზადება; ინსტრუქტორთა
მომზადების და გადამზადების კურსი; III ქვეითი ბრიგადის ტანკსაწინააღმდეგო
ასეულის საველე შეკრება ჩატარდა სიმონეთის პოლიგონზე, 43-ე ბატალიონის
გადასროლისწინა

მომზადება;

ეროვნული

ოცეულის გადასროლისწინა მომზადება,

გვარდიის

გაძლიერებული

საარტილერიო მემიზნის მომზადების

კურსი; გამომთვლელის კურსი; მეწინავე მეთვალთვალეების მომზადების კურსი;
საბრძოლო მაშველის მომზადების კურსი; კავშირგაბმულობის ათეულის მეთაურის
მომზადების ძირითადი კურსი;

სერჟანტთა მომზადების ძირითადი კურსი;

სერჟანტთა სამეთაურო-საშტაბო კურსი; საბაზისო სამთო მომზადების ზაფხულის
კურსი (აშშ ორმხრივი); საბაზისო სამთო მომზადების ზაფხულის კურსი (PFP);
საინჟინრო მესანგრეთა ძირითადი კურსი; ოცეულის სერჟანტის კურსი; სერჟანტთა
სამეთაურო-საშტაბო

კურსი;

გათვლის

მეთაურის

მომზადების

კურსი;

ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო სპეციალიზაციის კურსი; ქვეითთა
საბრძოლო მანქანის (ქ.ს.მ) მემიზნე ოპერატორების კურსი; მძღოლ-მექანიკოსებისა
და

მეთაურების

მომზადების

კურსი;

22-ე

ბატალიონის

გადასროლისწინა

მომზადება; 31-ე ბატალიონის 1 ასეულის (RSM) გადასროლისწინა მომზადება;
ეროვნული

გვარდიის

გაძლიერებული

ოცეულის

(RSM)

გადასროლისწინა

მომზადება; ინსტრუქტორთა მომზადების და გადამზადების კურსი.
•

დასრულდა მუშაობა სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სისტემურ ელექტრონულ
ლექსიკონზე;

2.2 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ( პროგრამული კოდი 30 01)

საერთაშორისო

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს – სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს
სასაზღვრო პოლიცია
•

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემაში შემავალი და სხვა სამსახურების მიერ გამოვლენილი დანაშაულისა თუ
სამართალდარღვევების ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და
ანალიზი;

•

სისტემატიურად გაიცემოდა სტატისტიკური და სხვა სახის ინფორმაციები სხვადასხვა
სამსახურებიდან

და

ორგანიზაციებიდან

შემოსული

მოთხოვნების

შესაბამისად.
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პერმანენტულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაგროვება და
ანალიზი

მაგალითად

სატრანსპორტო

ოჯახურ

შემთხვევებთან

კონფლიქტებთან
დაკავშირებული

და

ძალადობებთან,

ინფორმაცია.

საგზაო

სტატისტიკისა

და

კრიმინალური სოციოლოგიის განყოფილებაში, 2015 წლის 6 თვეში აღირიცხა 782 433
ადმინისტრაციული ოქმი, საკადრო შემოწმება გაიარა 65 888 პირმა, გაიცა ცნობა
ნასამართლეობაზე – 58 005, ნასამართლეობაზე შემოწმდა და ოპერატიული შემოწმება
გაიარა 56 416 პირმა, განხორციელდა 3 067 პირის იდენტიფიცირება, ინფორმაციულ
ბაზასთან

მიმართებაში

ჩატარებულია

3

250-მდე

სხვადასხვა

ოპერაცია,

ასევე

სისტემატურად ხორციელდებოდა მონაცემთა ბაზაში არსებული შეცდომების აღმოჩენა და
სათანადო დანაყოფებისათვის გადაგზავნა შემდგომი რეაგირების მიზნით;
•

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურებრივ რესურსებზე წვდომის
უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით ერთჯერადი პაროლის გენერაციის მოწყობილობები
გაიცა 1537 უფლებამოსილ თანამშრომლებზე;

•

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა აღკვეთის მიზნით საზღვრის უკანონო გადაკვეთაზე
დაკავებულია 30 პირი, სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევაზე - 14 პირი;

•

სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მიერ საქართველოს საზღვაო სივრცეში დაფიქსირდა 137
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და გამოვლენილ იქნა სისხლის სამართლის 2
დანაშული. სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ
დაახლოებით შეადგინა 588 770.00 ლარი;

•

ჩატარდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე ადამიანის ძებნის და მისი სიცოცხლის
გადარჩენის მიზნით;

•

გრძელდებოდა
გაუმჯობესება

დროებითი
და

მათი

მოთავსების

საერთაშორისო

იზოლატორების

სტანდარტებთან

ინფრასტრუქტურის

შესაბამისობაში

მოყვანა.

დასრულდა მცხეთის, თეთრიწყაროსა და გორის იზოლატორების რემონტი;
•

დაკავებულთა ინფორმირებისა და მათი უფლებების დაცვის მიზნით, საქართველოს
მასშტაბით ყველა დროებით მოთავსების იზოლატორში თვალსაჩინო ადგილას (საკნებთან
და საგამოძიებო ოთახებთან) განთავსდა ბრალდებულის სახით დაკავებულთა და
ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა პროცესუალური უფლებების ნუსხა 4 ენაზე
(ქართული, რუსული, აზერბაიჯანული, სომხური);

•

ორმხრივი ხელშეკრულებებისა და ნაცვალგების პრინციპის საფუძველზე პარტნიორი
ქვეყნების წარმომადგენლებთან და პოლიციის ატაშეებთან განხორციელდა სამუშაო
შეხვედრები, რომლის დროსაც გაიწერა სასწავლო პროგრამები და სამომავლო გეგმები;

•

განხორციელდა სამუშაო შეხვედრა შემდედი ქვეყნების დელეგაციებთან:
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 კანადა - განხილულ იქნა სასაზღვრო უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხები;
 რუმინეთი - განხილულ იქნა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხები;
 დიდი ბრიტანეთი - განხილულ იქნა სამართალდაცვით სფეროში არსებული
თანამშრომლობა, პოლიციელთა შესაძლებლობების განვითარება კონკრეტული
მიმართულებით გამოძიების წარმოების კუთხით, სანაპირო დაცვის სფეროში
თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები;
 თურქეთის რესპუბლიკა - განხილულ იქნა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის,
ტრეფიკინგის, ტერორიზმისა და ორგანიზებული დანაშაულის სხვა სახეების
წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები, ამ სფეროში არსებული თანამშრომლობა და
გამოწვევები, ასევე სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობა. განისაზღვრა მხარეთა
სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები;
 დიდი ბრიტანეთის საელჩო -

განხილულ იქნა არსებული თანამშრომლობა და

საგანგებო სიტუაციების დროს შსს შესაბამისი დანაყოფების კომპეტენციები, ასევე
კრიზისული

სიტუაციებისას

უცხო

ქვეყნის

მოქალაქეების

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის მექანიზმები.
•

ქ. მადრიდში ხელი მოეწერა „საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებას.

•

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით მომზადდა: შს
სამინისტროს საიმიჯო შემაჯამებელი 1 ვიდეორგოლი, დეტექტიური ჟანრის მხატვრულდოკუმენტური

ფილმის

5

სერიალი,

ყოველკვირეული

რადიო-გადაცემა

"კანონის

ფარგლებში".
•

შს სამინისტროს ინიციატივით, როგორც თბილისის ისე რეგიონების 20 საჯარო და კერძო
სკოლაში

განხორციელდა

საგანმანათლებლო

პროექტი

„მართლწესრიგის

უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის“.
პროექტის

მიზანი

იყო

არასრულწლოვანთა

შორის

დანაშაულის

პრევენცია,

მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მოზარდთა ცნობიერების განვითარება.
•

მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი ადმინისტრაციული შენობების
მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის:
 ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიდში პოლიციის განყოფილების ადმინისტრაციული
შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
 ქ. გურჯაანში, საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს, კახეთის
საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახურის სარემონტო სამუშაოები;

78

 შს

სამინსიტროს

სამმართველოს

ქ.თბილისის

შენობაში,

მთავარი

პოლიციის

სამმართველოს

პირველი

ძველი

განყოფილების

თბილისის
სარემონტო

სამუშაოები;
 ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ისანი-სამგორის სამმართველოს პოლიციის
VII განყოფილების შენობის სარემონტო სამუშაოები;
 ქ. თბილისში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო
პოლიციის

ადმინისტრაციული

შენობის

სარემონტო

-

სარეკონსტრუქციო

სამუშაოები.
2.3. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო;
• გატარდა რიგი ღონისძიებები პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
სისტემაში მყოფ მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების,
მათი კვებითი უზრუნველყოფის და მოქალაქეთა მომსახურების სრულყოფისათვის;
• პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისათვის, ასევე პრობაციის
სისტემის სრულყოფისათვის განხორციელდა მრავალი სახის ღონისძიება.. მოხდა
მსჯავრდებულთა
დასაქმება,
მათი
ჩართვა
სხვადასხვა
სარეაბილიტაციო,
საგანმანათლებლო და კულტურულ პროგრამებში. გარემონტდა და თანამედროვე
სტანდარტებით აღიჭურვა სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტოს სათაო ოფისი.

2.3.1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემაში არსებული
ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი
დაწესებულებების შექმნის მიზნით პენიტენციური სისტემის 5 დაწესებულებაში
დასრულდა და 7 დაწესებულებაში მიმდინარეობს ცალკეული შენობებისა და ოთახების
კაპიტალური და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. ასევე, დასრულდა 2014 წელს
დაწყებული N16 დაწესებულების ტერიტორიაზე საწარმოო ზონისათვის შესაფერისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
• დასრულდა საბადრაგო სამსახურის შენობის მშენებლობა ქ.ბათუმში;
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• ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში დასრულდა და ორში მიმდინარეობს ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრის „ატლანტისი“-ს პროგრამის განხორციელებისთვის
აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
• გაგრძელდა 2012 წელს დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა ლაითურში;
• ბრალდებულ/მსჯავრდებულებს განუახლდა რბილი ინვენტარის ნაწილი;
• პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის
მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო
პროგრამები, სადაც ჩართულია საშუალოდ 1 110 მსჯავრდებული, ფსიქო-სოციალურ
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია საშუალოდ 400 მსჯავრდებული, კულტურულ
ღონისძიებებში, ინტელექტუალური და შემეცნებითი შეხვედრებში და კონკურსებში
ჩართულია 270-მდე მსჯავრდებული;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 22 სპორტული და 87 კულტურული ღონისძიება;
• საანგარიშო პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმდა 537 მსჯავრდებული;
• თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო
სამხედრო მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილი იქნა სამედიცინო დაზღვევით, მათი
სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების მიზნით;
• მოქალაქეთა მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი საზოგადოებრივი
მისაღებებში საანგარიშო პერიოდში გაწეულ იქნა 94.5 ათას მომსახურებაზე მეტი;

2.3.2. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
• დასრულდა სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს ცენტრალური ოფისის მშენებლობა, რომელშიც ასევე განთავსებულია თბილისის
პრობაციის ბიურო. საერთაშორისო სტანდარტებით აღჭურვილ ბიუროს ახალ ოფისში
პირობით მსჯავრდებულთათვის მოწყობილია თანამედროვე ტიპის სარეგისტრაციო
სივრცე, ინდივიდუალური გასაუბრებისა და ჯგუფური თერაპიის ოთახები, პრობაციის
ოფიცრების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგის კაბინეტები, ვიდეოპაემნის სერვისი.
აგრეთვე ყველა პირობაა შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის;
• ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 4 856-მა და პროფესიული გადამზადებისა და
საგანმანათლებლო პროგრამები - 36-მა პრობაციონერმა, საზოგადოებრივ კულტურულ
საქმიანობაში ჩართული იქნა 743 პრობაციონერი, ხოლო დასაქმდა 44 პირობით
მსჯავრდებული
• პირობით მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციისა და დასაქმების მიზნით,
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები: მოლდოვის რესპუბლიკის
პრობაციის ცენტრალურ ოფისთან, ბულგარეთის რესპუბლიკის სასჯელთა აღსრულების
გენერალურ დირექტორიატთან, შპს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან“, შპს
„სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტთან“, სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ
ცენტრსა“ და სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდთან“.
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2.4. გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს პროკურატურა
• განრიდებულ იქნა 146 არასრულწლოვანი და 922 სრულწლოვანი პირი; მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორების მიერ საქართველოს მასშტაბით მომსახურება გაეწია 5
401 პირს (1 279 დაზარალებულს, 908 მოწმეს, 746 ბრალდებულს, 1 976 განმცხადებელსა და 492
სხვა პირს);
• პროექტის „საზოგადოებრივი პროკურატურა“ ფარგლებში ჩატარდა 59 ღონისძიება
(საგანმანათლებლო − 46, სპორტული − 8, სხვადასხვა აქტივობა − 5) სადაც მონაწილეობა
მიიღო 2 224 პირმა.

2.5. სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;
•

•

•

•

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სამეცნიერო თემატური კვლევები,
საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოები, კვლევების მეთოდების სრულყოფა, ინოვაციური
ტექნოლოგიების დამუშავება, მოდიფიცირებული და ახალი ექსპერიმენტული ნიმუშების
დამზადება და მათი ლაბორატორიული გამოცდა და ასევე, მიმდინარეობდა სამუშაოები
საბაზო კვლევებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებებით.
მიმდინარეობდა სამუშაოები სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის შექმნაზე, შეიარაღებულ
ძალებში
არსებული
შეიარაღებისა
და
ტექნიკური
საშუალებების
მოდერნიზება/აღდგენაზე;
ჩატარდა ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო
ტექნიკის დახარისხება, შეფასება, უტილიზაცია, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავება
და ასევე, ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოები;
განხორციელდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს აფეთქებული
საბრძოლო მასალების სკრის საცავისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა;
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•

შესრულდა სამხედრო დანიშნულების პრიორიტეტული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
სამუშაოები (მართვის, მიდევნების, მონაცემების ციფრული დამუშავების სისტემები,
სპეციალური დანიშნულების მასალები და სხვა.)

2.6 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
• ჩატარდა პირადი შემადგენლობის სწავლება, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების,
პრევენციის და მზადყოფნის კუთხით, ასევე ხანძრების პროფილაქტიკისა და
დასახლებების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის
ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, დაიწყო მუშაობა, სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების პრინციპების შემუშავების თაობაზე;
• სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით, ჩატარდა სტიქიური მოვლენების
შედეგად გამოწვეული სამაშველო, სამძებრო, დაწმენდით და სხვა სახის სამუშაოები.

2.7 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
• გამოცდილების გაზიარების მიზნით საქართველოს ეწვია ფინელი და ჰოლანდიელი
კოლეგებისაგან შემდგარი დელეგაცია “TWINNING PROJECT“ პროგრამის „საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესაძლებლობების განვითარების“
საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით.
აგრეთვე გაიმართა მოლაპარაკებები
აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ასისტენტების არჩევის კუთხით, რომელიც ხელს
შეუწყობს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების დანერგვას ევროპული
გამოცდილების გაზიარების გათვალისწინებით;
• საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე,
რამაც ხელი შეუწყო სამსახურის გამართული სისტემის ჩამოყალიბებას და მნიშვნელოვნად
აამაღლა გამოძიების ხარისხი;
• გამოვლენილ იქნა 528 სამართალდარღვევათა საერთო რაოდენობა, რომლებზეც დაიწყო
წინასწარი გამოძიება;
• იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა
შეადგინა 437 ერთეული, ხოლო აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 354-ის მიმართ,
ამავე დროს პირთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ შეწყდა წინასწარი გამოძიება შეადგინა
58 ერთეული.
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2.8 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების
უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)

დაცვის

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
• უზრუნველყოფილ იქნა დიპლომატიური მისიებისა და მათი ხელმძღვანელების
რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტებისა და ეროვნული
საგანძურის ობიექტების დაცვა.

2.9. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
• განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციალური სისტემის ჩამოყალიბების
უზრუნველსაყოფად საჭირო პოლიტიკის შემუშავება, ამავე მიზნით გაგრძელდა
ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, უწყებებთან და არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან;
2.10. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში ,,გათავისუფლებული ფრენების“ მომსახურების
ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)
(პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამუშაოები საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო
სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო
ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის, ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო
უშიშროების დონის ამაღლების, აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და
პილოტაჟით
უზრუნველყოფის,
ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების
წევრ
სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა
სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების
უზრუნველყოფის მიმართულებით.
2.12

კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 04)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
• დაინერგა კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირების 24/7 მექანიზმი;
• სრულყოფილად გაიმართა ინფორმაციული სისტემის და ელექტრონული სერვისები;
• მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სფეროში საფრთხეებისა და რისკების სწრაფი
იდენტიფიცირების, კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების და პრევენციული ზომების
უზრუნველყოფა;
• ბიუროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს კოოპერაციული კიბერთავდაცვის ცენტრის
(ესტონეთის რესპუბლიკა) მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ კიბერსწავლებაში “Locked Shields
2015“;
• ნატოს სამეკავშირეო ოფისის, ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამისა
(PDP) და თავდაცვის ეროვნული აკადემიის პროფესიული განვითარების ცენტრის (PDC)
მხარდაჭერით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავდა ბიუროს
სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას.
2.13. დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
• ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში
დაფიქსირდა 587 მომართვა, მათგან 393 ბენეფიციარი ჩაერთო პროგრამაში. საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს პროგრამის სერვისებით სარგებლობდა 655 ბენეფიციარი; სოციალური
მუშაკები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შეხვდნენ 432 მსჯავრდებულს, მათგან 226მა გამოთქვა პროგრამაში ჩართვის სურვილი. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის
ცხელ ხაზზე (7/24) შემოვიდა 760 ზარი;
• რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში:
 უფასო სამგზავრო ბარათი დაუმზადდა 191 ბენეფიციარს;
 იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 132 ბენეფიციარს (მათ შორის, პროგრამის იურისტის
მიერ − 117 ბენეფიციარს, გარე რესურსის გამოყენებით კი − 15 ბენეფიციარს), ხოლო
იურიდიული

წარმომადგენლობის

სერვისით

(გარე

რესურსის

გამოყენებით)

სარგებლობს 4 ბენეფიციარი; პროგრამის ფსიქოლოგის მომსახურება გაეწია 31
ბენეფიციარს, ხოლო გარე რესურსის გამოყენებით ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის
მომსახურება − 10 ბენეფიციარს;
 84

ბენეფიციარი

ჯანმრთელობასთან

დაკავშირებული

სხვადასხვა

პრობლემის

მოსაგვარებლად გადამისამართდა პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ასევე, მედიკამენტების
ვაუჩერით უზრუნველყოფილ იქნა 22 ბენეფიციარი;
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 სოციალური უნარების ტრენინგი გაიარა 21 ბენეფიციარმა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
ტრენინგი - 10 ბენეფიციარმა;
 „კინო-კლუბში“ ჩაერთო 20 ბენეფიციარი, თავშესაფრით უზრუნველყოფილ იქნა 2
ბენეფიციარი;
 პროგრამაში ჩართულია 35 პოლიტპატიმარი (27 − თბილისში, 3 − გორში, 5 − ბათუმში);
 საირმეში სარეაბილიტაციო-გამაჯანსაღებელი კურსი გაიარა 7 ბენეფიციარმა (5
პოლიტპატიმარი, 2 წამების მსხვერპლი);
 სპორტულ-საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩაერთო 62 ბენეფიციარი;
 „დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის“ პროგრამის სერვისით ისარგებლეს 13
ბენეფიციარის ოჯახის წევრებმა, ხოლო „დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის“
პროგრამის სერვისით − 3 ბენეფიციარის ოჯახის წევრებმა;
 უფასო ID ბარათი დაუმზადდა 24 ბენეფიციარს, ხოლო დაწესებულებაში მყოფი
პატიმრებისთვის პირადობის მოწმობის დამზადების მიზნით გაიგზავნა 109 მოთხოვნა;
 „Worknet“-ში დასაქმების მიზნით გაიგზავნა 6 ბენეფიციარის მონაცემები, „Workne“t-ზე
დარეგისტრირდა 45 ბენეფიციარი;
 პროფესიული გადამზადების კურსში ჩაერთო 41 ბენეფიციარი, სტაჟირება გაიარა 15
ბენეფიციარმა (13 − საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, 2 − სოციალური მუშაკის
დახმარებით); 29 ბენეფიციარმა და 5 ბენეფიციარის ოჯახის წევრებმა (თითო წევრი
ოჯახიდან) გაიარეს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი. დანაშაულის პრევენციის
ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 28 ბენეფიციარი.
• არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციის მიზნით, მიმდინარეობდა 7 საგრანტო
პროექტი თბილისში, გორში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, სადაც ჩართული იყო 200მდე არასრულწლოვანი. პროექტებს ახორციელებდა საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 6
ა(ა)იპ-ი. ასევე, საგრანტო პროექტის „ყოფილ მსჯავრდებულთა სტაჟირების ხელშეწყობა“
ფარგლებში 13 ბენეფიციარმა დაიწყო სამთვიანი სტაჟირება სხვადასხვა ორგანიზაციაში,
ხოლო „ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში
17 ბენეფიციარმა მიიღო ბიზნესგრანტი.
• ქ. თბილისსა და ქ. ბათუმში შეიქმნა პროფესიული გადამზადების კურსები, რომლებიც
დაკომპლექტდა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა და მათი
ოჯახის წევრებისგან;
• განრიდებულ იქნა 146 არასრულწლოვანი, რომელთაგან 86-ის მიმართ გამოყენებულ იქნა
მედიაციის კომპონენტი. მათგან განმეორებითი დანაშაული არ ჩაუდენია არცერთს, ამავე
პერიოდში განრიდების პროცესი დაიწყო 38 არასრულწლოვნის მიმართ;
• დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ფარგლებში განხორციელდა პროექტები:
 „ორი თაობა“ - ჩაერთო 45 უნიკალური მონაწილე;
 „მოხალისე“ – ჩაერთო 535 უნიკალური მონაწილე;
 „იმიტირებული სასამართლო პროცესი სკოლის მოსწავლეებისთვის II“ − თბილისის
საჯარო და კერძო სკოლების 12-მა მოსწავლემ გაიარა ტრენინგები და გამართა
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იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ასევე ჩაერთო თბილისის სახელმწიფო და კერძო
უნივერსიტეტების 13 სტუდენტი;
 „დებატების

კლუბი“

−

ჩაერთო

დანაშაულის

პირველი

დონის

პრევენციის

სამმართველოს ბენეფიციართაგან - 10 მონაწილე, ხოლო დანაშაულის მეორე დონის
პრევენციის სამმართველოს ბენეფიციართაგან − რისკჯგუფს მიკუთვნებული 10
არასრულწლოვანი.
• პროექტ „ლიდერთა სახლის“ ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება
საქართველოს 13 ქალაქში (ჩართულია 804 უნიკალური მონაწილე), ხოლო დანაშაულის მეორე
დონის პრევენციის მიმართულებით ჩართულია 123 უნიკალური ბენეფიციარი (თბილისში −
91, გორში − 11, ზუგდიდში − 4, ქუთაისში − 5, რუსთავში − 12);

2.14 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მატერიალური რეზერვების
დეპარტამენტი
• მიმდინარეობდა არსებული სტრატეგიული მარაგების სრულყოფილი მომსახურება.
შესრულდა უიმედო დებიტორული დავალიანების ბალანსიდან მოხსნისა და ჩამოწერის
სამუშაოები;
• ჩატარდა საკონტროლო შემოწმებები სახელმწიფო რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური
ფასეულობებისა, რომლებიც ჩაწყობილია სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში;
• მიმდინარეობდა მუშაობა
პოლონეთის და სლოვაკეთის რესბუბლიკების სახელმწიფო
რეზერვების სამსახურების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით;
• მიმდინარეობდა მუშაობა ნორმატიული დოკუმენტების ევროსტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით;
• მიმდინარეობდა დაგროვილი მარაგებისა და მათი მოვლა-პატრონობის თანამედროვე
მეთოდოლოგიაზე მუშაობა.

3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
3.1.2. გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
• გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაციის ღონისძიებების ფარგლებში:
 მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები 2014
წლიდან 2015 წელს გარდამავალ ობიექტებზე;
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 2015 წლის გეგმით გათვალისწინებული ახალი ობიექტების ნაწილზე გაფორმებულია
ხელშეკრულებები და სრულდება სამუშაოები, ნაწილზე მიმდინარეობს სატენდერო
პროცედურები;
 მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარების მოწყობა, ხიდებისა და სხვა
ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია;
 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 2015 წელს
ჩასატარებელი სამუშაოების ნაწილში დაწყებული იქნა მუშაობა, დანარჩენზე
მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები.
• გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შენახვა ზამთრის პერიოდში განსახორციელებელი
ღონისძიებების ფარგლებში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზებზე მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური
ნაგებობების, სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების და
გზის კუთვნილების კეთილმოწყობის და ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები.
• სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა ნაპირსამაგრი
სამუშაოები 2014 წლიდან 2015 წელს გარდამავალ ობიექტზე. ამასთან, 2015 წლის გეგმით
გათვალისწინებული ახალი ობიექტების ნაწილზე გაფორმდა ხელშეკრულებები და
სრულდებოდა სამუშაოები, ნაწილზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები.
• თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში:

მიმდინარეობდა მიწის ექსკავაციის სამუშაოები, ასევე, წყალგამტარი მილების
მოწყობის სამუშაოები;

დასრულდა კმ4 არქეოლოგიური სამუშაოები;

ნაწილობრივ შესრულდა საგზაო საფარის სამუშაოები (მოეწყო ასფალტობეტონის
საფარი ქვედა ფენა).
• ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის
სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და
განსახლების პროცედურები.
• სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის
ექსპერტიზა.
• შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებით) ფარგლებში:

მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2014 წლიდან 2015 წელს
გარდამავალ ობიექტებზე;

მიმდინარეობდა „შედეგზე დაფუძნებული კონტრაქტი“ (Performance Based
Contract) ობიექტებზე მსოფლიო ბანკთან შეთანხმების პროცედურები.
• შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტის (მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებით) ფარგლებში:

მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც 2014 წლიდან 2015 წელს
გარდამავალ

ობიექტებზე,

ასევე,

2015

წელს

ახალ

ობიექტებზე

გაფორმებულ

ხელშეკრულებებზე;
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გამოვლინდა საპროექტო მომსახურების კონტრაქტორი და მიმდინარეობდა ახალ

ობიექტებზე საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.
• კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით)
ფარგლებში სასადილო-სიონის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დასრულდა და მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით, გამოვლენილი იქნა გამარჯვებული
კომპანია და სრულდებოდა შესაბამისი სამუშაოები.
• შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის
რეაბილიტაციარეკონსტრუქციის სამუშაოების (აზიის განვითარების ბანკი) ფარგლებში მიმდინარეობდა
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და წინასწარი დაპროექტების სამუშაოები.
3.1.3. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
• აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებით) ფარგლებში მიმდინარეობდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ-143 რიკოთის
გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (WB) ფარგლებში:

მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები;


დასრულდა წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის

სამუშაოები;


გზაგამტარებზე შესრულდა მალის ნაშენის გამაერთიანებელი ფილის მოწყობის

სამუშაოები;


ნაწილობრივ შესრულდა საგზაო საფარის საფუძვლის მოწყობის, ბეტონის

საფარის მოწყობის და გამყოფი ზოლის „ნიუ-ჯერსის“ ტიპის ბარიერებით და გზის
პროექტით გათვალისწინებულ მოანაკვეთების ლითონის მრუდხაზოვანი ძელებით
შემოფარგვლის სამუშაოები.
• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის აგარა-ზემო ოსიაური
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (WB) ფარგლებში:

დასრულდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშოები;


კმ114-126

მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა მცენარეული ფენის მოხსნის და

დასაწყობების სამუშაოები;


დაიწყო წყალგამტარი მილებისათვის ბეტონის ფუნდამენტის და ყრილის

მოწყობის სამუშაოები.
• საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამის (ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა) (აზიის
განვითარების ბანკი) ფარგლებში:

ლოტი I - ახლად აშენებულ 12.4 კმ მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია;
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კმ30-კმ33 მონაკვეთზე დასრულდა გაბიონის კედლების მოწყობის სამუშაოები;



მიმდინარეობდა

საბოლოო

ანგარიშსწორების

სერთიფიკატის

მომზადების

პროცედურები;


ლოტი

II

-

მიმდინარეობდა

ხიდების

ნაბურღ-ნატენი

რკინა-ბეტონის

ხიმინჯების, როსტვერკების, კოლონების და რიგელების მოწყობის სამუშაოები. ასევე,
მალის ნაშენის მოწყობის სამუშაოები;


მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების

მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები;


მიმდინარეობდა

N1

გვირაბის

ექსკავაციისა

და

დროებითი

მოკეთების

მოსაწყობად ტორკრეტირების სამუშოები;


N2

გვირაბზე

პროექტით

გათვალისწინებული

ღია

წესით

ექსკავაციის

სამუშაოები, დაიწყო მიწის ექსკავაციის სამუშაოები;


ნაწილობრივ მოეწო ასფალტობეტონის საფარის ქვედა ფენა;



მიმდინარეობდა

კომუნიკაციების

გაზსადენის

მილსადენის

გადალაგების

სამუშაოები.
• აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის (JICA) ფარგლებში:

ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0+000-კმ17+300) მონაკვეთზე მიმდინარეობდა და
დასრულდა

რამპებზე

ცემენტობეტონის

საგზაო

სამოსის

მოწყობა,

ხიდების

ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები;


ქუთაისის

შემოვლითი-სამტრედიის

კმ0+000-კმ24+045

მონაკვეთზე

მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები;


დასრულდა ხიდებზე და გზაგამტარებზე ნაბურღ-ნატენი რკინა-ბეტონის

ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები;


მიმდინარეობდა ხიდებზე წინასწარდაძაბული კოჭების მონტაჟის სამუშაოები;



ნაწილობრივ შესრულდა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები;



მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები;



ზესტაფონი-ქუთაისის

შემოვლითი

ს/გზის

(კმ0+000-კმ15+172)

მონაკვეთზე

მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები;


მიმდინარეობდა წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების

მოწყობის სამუშაოები;
ხიდებზე

მიმდინარეობდა

როსტვერკების,

კოლონებისა და



რკინა-ბეტონის

ნაბურღ-ნატენი

ხიმინჯების,

რიგელების მოწყობის და წინასწარდაძაბული

რკინაბეტონის კოჭების წარმოება;


ძირითად გზაზე მიმდინარეობდა ცემენტობეტონიანი საგზაო სამოსის მოწყობა;
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მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ დასრულდა კომუნიკაციების (მაღალი და

საშუალო წნევის გაზსადენი მილებისა და საშუალო და მაღალი ძაბვის ელ-გადამცემი
ხაზების) გადაადგილების სამუშაოები.
• სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობის (EIB, EU) ფარგლებში:

სამტრედია-გრიგოლეთის ლოტი I კმ0+000 – კმ11+500 მონაკვეთზე
მიმდინარეობდა დაბალი წნევის გაზსადენი მილების გადალაგების სამუშაოები;


დასრულდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების გადატანის სამუშაოები;



მიმდინარეობდა მცენარეული ფენის მოხსნა დასაწყობებისა და მიწის ვაკისის

მოწყობის სამუშაოები;


დაიწყო გზაგამტარებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მოწყობის

სამუშაოები;


სამტრედია-გრიგოლეთის

ლოტი

II

კმ11+500

–

კმ30+000

მონაკვეთზე

IV

კმ42+000

–

კმ51+570

მონაკვეთზე

მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები;


სამტრედია-გრიგოლეთის

ლოტი

მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაოები.
3.2. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი
25 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ - „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“


შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“



შპს ,,თეთნულდი დეველოპმენტი“



შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

3.2.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი
პროექტები (პროგრამული კოდი 25 03 01)
• საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა:
 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და საქართველოს
მუნიციპალიტეტებიდან სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის ნორმალური
საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის მიზნით ქ. თბილისში 300
ადგილიანი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, სტუდენტური საერთო
საცხოვრებლის მშენებლობა;
 ქალაქებში: თელავში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, მცხეთაში, გორსა და ახალციხეში
ახალი მუნიციპალური ორგანოების განსათავსებლად საჭირო ადმინისტრაციული
შენობების რეკონსტრუქცია/შეკეთების სამუშაოები;
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 გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - დიდი ხურვალეთი, გუგუტიანთკარი, კოშკა,
დიცი, ქვეში და ზარდიანთკარი; ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელში - წაღვლი;
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ატოცი და კნოლევი ელექტროენერგიით
მომარაგებისა და მაგისტრალური და წყალგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაციამშენებლობა;
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
კლინიკის მშენებლობის დასრულებისათვის ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების
სახარჯაღრიცხვო ღირებულების მომსახურების და საკანალიზაციო ჩამდინარე
წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების, გამყვანი კოლექტორის და
წყალმომარაგების ახალი ჭაბურღილის მოწყობისათვის სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვა;
 დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ როშკასა და არხოტის (ახიელი-ჭიმღა-ამღა)
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ფუნქციონირების გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის/გარემოზე
ზემოქმედების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებისა და გზის შესაბამის
პერიმეტრზე განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენის მომსახურების და მშენებლობარეაბილიტაციისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა;
 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელი სიონის ბაგა-ბაღის მშენებლობა;
 ქ. ზუგდიდში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საცხოვრებელი
კორპუსების საკანალიზაციო ქსელის გარე საკოლექტორო სისტემაზე მიერთების
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა;
 დაბა ჩხოროწყუში, გარახის უბანში, 25 ადგილიანი (სეზონური გაფართოვებით - 50
ადგილი) საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა;
 ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ხელედურზე საავტომობილო
სახიდე
გადასასვლელის მშენებლობისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მოსამზადებლად საჭირო მომსახურების შესყიდვა;
 ქ. ბოლნისის პეტრე-პავლეს სახელობის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო
გზის რეაბილიტაციისათვის სამუშაოების შესყიდვა.

3.2.2. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა)
(WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 02)
• რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისიტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზის 57-60 კმ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებზე საბოლოო ანგარიშსწორებები.
3.2.3. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის
დამატებითი დაფინანსება (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 03)
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• რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი
დაფინანსება (WB) პროგრამის
ფარგლებში მიმდინარეობდა პროგრამის დახურვის
სამუშაოები.
3.2.4. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
(პროგრამული კოდი - 25 03 04)
• მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა შემდეგი ღონისძიებები:

თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის
თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (I და III სექცია) და
დაფარული იქნა განსახლების ხარჯები (მიწის ნაკვეთების შესყიდვა და კომპენსაციების
გაცემა);
 თბილისი-რუსთავის
ურბანული
პროექტის,
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისად, წარმოების მიზნით სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო
ინდივიდუალური კონსულტანტის დაქირავება და საკონსულტაციო მომსახურების
შესყიდვა;
 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისირუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტირება, შესყიდვების განხორციელება,
მშენებლობის მართვა და ზედამხედველობა;
 ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის (საბურთალოს მიმართულება)
გაგრძელება და მეტროსადგური „უნივერსიტეტის“ მშენებლობა;
 ანაკლიის ნაპირდაცვითი სამუშაოების წარმოება (I ფაზა) და ანაკლიის ნაპირდამცავი
ნაგებობების მშენებლობა (II ფაზა);
 ანაკლიის ნაპირგამაგრების სამუშაოების პროექტირება და ზედამხედველობა;
 ქ. ბათუმისა და ანაკლიის ნაპირდაცვის პროექტებისათვის, ნაპირდაცვითი სამუშაოების
წარმოებაში საერთაშორისო ინდივიდუალური ექსპერტის დაქირავება;
 ქ. ბათუმის ნაპირგამაგრების პროექტის მომზადება, შესყიდვების განხორციელება,
მშენებლობის მართვა და ზედამხედველობა;
 შესყიდვების საერთაშორისო კონსულტანტის დაქირავება აზიის განვითარების ბანკის
(ADB) საინვესტიციო პროექტებისათვის;
 თვინინგის პროგრამისა და ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტისათვის
საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის დაქირავება;
3.2.5. რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი 25 03 05)
• რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებული ღონისძიებები:
 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო);
 სოფელ კისისხევში მდებარე ღვინის მარნისა და სასტუმროს „შუხმან ვაინს
გეორგიასთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
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 ქ. ყვარელში შპს „ყვარლის ბაგასთან“ მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების,
გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის სისტემების რეაბილიტაცია;
 ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2);
 ქ. თელავში ბატონის ციხის ტერიტორიაზე ახალი მუზეუმის მშენებლობასთან
დაკავშირებული სამუშაოების საპროექტო მომსახურება;
 ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევი“-ს რეაბილიტაცია;
 ქ. თელავის შესასვლელში, სოფელ ვარდისუბანთან, სამშენებლო ნარჩენების
პოლიგონის ტერიტორიის გასუფთავება და აღდგენა;
 თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში ღვინის მარან „შალაურთან“
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
 სოფელ შალაურში ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის დეტალური პროექტირება;
 თუშეთის გზაზე უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება;
 სოფელ დართლოში სარეაბილიტაციო სახლების პროექტირების მიზნით სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან
შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა;
 იყალთოში ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა;
 კახეთის რეგიონში მიმდინარე მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტებზე საინჟინრო
ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.
3.2.6. რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB) (პროგრამული კოდი 25 03 06)
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა:
 ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის
დასრულება) - ფაზა 2;
 ქ. ვანის მუზეუმის რეზერვაციისათვის და ვანის არქეულოგიური მუზეუმისთვის
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
 ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების, სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2),
გამწვანება/კეთილმოწყობა, გარე
განათების რეაბილიტაცია და სარწყავი სისტემის მონტაჟი;
 ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის, წრიული გზის საფარის
რეაბილიტაცია (ფაზა 2) და გარე განათების რეაბილიტაცია;
 ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 ქ. წყალტუბოს საკრებულოს და რკინიგზის შენობის აღდგენის/შიდა რემონტის
სამუშაოები და მცირე ზომის საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაცია;
 გელათის და უბისას მონასტრებთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების
კეთილმოწყობა;
 მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტრისთვის მართვის
გეგმის (ტურისტული მარშუტების გეგმის შემუშავება, მოსასვენებელი ადგილების
მოწყობა და ა.შ.) მომზადება;
 „მოწამეთა“-ს
სამონასტრო
კომპლექსის
მიმდებარედ,
ტურისტული
ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
 სოფელ ცხუნკურში ტყის გაშენება/დარგვის მომსახურეობის შესყიდვა;
93

 რეგიონული განვითარების პროექტი II-ის ფარგლებში იმერეთის რეგიონში
განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო
მომსახურება;
 კულტურულ
ძეგლებთან,
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
შეუფერხებელი
წარმოებისათვის განსახლების ხარჯების დაფინანსება.
3.2.7. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)
(პროგრამული კოდი - 25 03 07)
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა
 სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის მშენებლობა;
 ქ. გურჯაანში ბესიკის, ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩების და სოფელ მირზაანში შიდა
ასფალტის საფარიანი გზის რეაბილიტაცია;
 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების და ხიდების რეაბილიტაცია;
 ასპინძის მუნიციპალიტეტში N1 და N2 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია;
 მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ მულახის „ილიკო გაბლიანი“-ს სახელობის
სპორტსკოლის (სათემო ცენტრი) რეკონსტრუქცია;
 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე
არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 მარტვილის მუნიციპალიტეტში სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია;
 ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის 4 ერთეული B ტიპის
სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება;
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის 1 ერთეული A ტიპის სანაპირო ზოლის
გამწმენდი აღჭურვილობის და 2 ერთეული თვითმცლელი მისაბმელის მიწოდება;
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის და ზემო ხვითის
წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია;
 ქ. კასპში სპორტული კომპლექსის რეაბილიცატია;
 მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საბავშო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია;
 სოფელ მუხროვანის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი);
 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის
(SRMIDP)
ფარგლებში
განსახორციელებელი
სამშენებლო
სამუშაოების
ზედამხედველობა;

3.2.8. საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 03 08)
• საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში,
დასრულდა შემდეგი პროექტები:

ქ. ნინოწმინდის საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
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ქ.
დედოფლისწყაროს
საყოფაცხოვრებო
გადანაყრების
პოლიგონის
კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;

ქ. ბოლნისის საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;

დაბა ბაკურიანის საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის, მოწესრიგებასთან
დაკავშირებულ შემოღობვისა და ჭიშკრის მოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო
სამუშაოები;

საავტომობილო სასწორების მოწყობა;

შავი ზღვის სანაპირო-საკურორტო ზოლისთვის ნაგვის შემგროვებელი
ავტომანქანების, ლითონის და პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა;

კომპანიის კუთვნილი ნაგავსაყრელების (ქ. მცხეთა, ქ. ქარელი, ქ. ყვარელი, ქ.
ზესტაფონი, ქ. ხონი. ქ. აბაშა. ქ. სენაკი. ქ. ხობი, ქ. ჩხოროწყუ, ქ წალენჯიხა, დ. ურეკი, ქ.
ლანჩხუთი, დ. ბაკურიანი, დ. მანგლისი, ქ. ხარაგაული, ქ. ჭიათურა, ს. მაწევანი, ქ.
ასპინძა, ქ. დმანისი, ქ. თიანეთი, ქ. ონი, დ. სტეფანწმინდა, ქ. ჩოხატაური)
კეთილმოწყობისა და დახურვის სამუშაოებისათვის საპროექტო მომსახურების შეძენა.
• პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:

გადამტვირთი სადგურისათვის კონტეინერების და სპეც-ავტომობილიების
შეძენა;

კომპანიის
კუთვნილ
ნაგავსაყრელებზე
საექსპლუატაციო
სამუშაოების
შესასრულებლად ბულდოზერების შეძენა;

23 ახალი ობიექტის კეთილმოწყობისა და დახურვის სამუშაოებზე სატენდერო
პროცედურები.
3.2.19. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი)
(WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 19)
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
 სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული სამუზეუმო
კომპლექსის რეაბილიტაციის, მცხეთის მუნიციპალიტეტში ბაგინეთის არქეოლოგიურ
კომპლექსთან და ახალციხის მუნიციპალიტეტში საფარას მონასტერთან მისასვლელი
გზების
და
ანანურის
ხუროთმოძღვრული
კომპლექსის
ტურისტული
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურება;
 რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისათვის ეკონომიკური და ფისკალური
ანალიზის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურება.
3.3. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინსფრასტრუქტურის
სამინისტროს აპარატი;
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შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.

3.3.1. ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (პროგრამული კოდი - 25 04 01)
• პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქ. ქობულეთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის
სამშენებლო სამუშაოები.
3.3.2. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი - 25 04 02)
• მიმდინარეობდა ქალაქების: ჩოხატაურის (ფაზა 3), თერჯოლის, ზესტაფონის, წალენჯიხის
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
3.3.3. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (პროგრამული კოდი - 25 04
03)
• პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 სენაკის, ახალციხის, ასპინძის, ბოლნისის, წნორის, ოზურგეთის, ხობის, ონის,
გურჯაანის, აბაშის, თეთრიწყაროს, ლაგოდეხისა და წალკის ქალაქებისა და
მუნიციპალიტეტების წყალსადენისა და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
 მიმდინარე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით საინჟინროსაკონსულტაციო ზედამხედველობის მომსახურება.
3.3.4. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (პროგრამული კოდი 25 04 04)
• განხორციელდა თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება და წყალტუბოსა და თელავის გამწმენდი
ნაგებობებისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციების მომზადება.
3.3.5. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
წყალარინების სექტორი) (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 04 05)

(წყალმომარაგებისა

და

• პროექტი REG-01 ფარგლებში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები ქალაქებში ქუთაისში,
ფოთში, ანაკლიაში, მათ შორის: ქუთაისში დასრულდა რეზერვუარების, სატუმბი
სადგურების, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა,
ფოთში მიმდინარეობდა რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მშენებლობა, ანაკლიაში
დასრულდა რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, ჭაბურღილის, მაგისტრალური მილსადენის
მშენებლობა;
• პროექტი URE-01 ფარგლებში ურეკსა და შეკვეთილში - მიმდინარეობდა სამშენებლო
სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური
მილსადენის მშენებლობას;
• პროექტი KUT-01 - ფარგლებში (მეორე ფაზა) - გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც
ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური
96

მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობას. პროექტის დასრულების შედეგად,
ქუთაისში უზრუნველყოფილი იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგებით მოსახლეობის
მომსახურება;
• პროექტი MES-02 - ფარგლებში მესტიაში დასრულდა სასმელი წყლის და კანალიზაციის
ქსელების მშენებლობა. პროექტის შედეგად, უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლით და
კანალიზაციით მოსახლეობისა და ტურისტების მომსახურება;
3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი
36 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
3.4.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)
კოდი 36 03 01)

(პროგრამული

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• ახალი 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს „ხორგას“ მშენებლობაზე დასრულდა ტენდერი და გამოვლინდა
გამარჯვებული კომპანია „სიმენსი-ავსტრია“. გაფორმდა კონტრაქტი, მიმდინარეობდა
საამშენებლო მოედნის მოწყობა, მისასვლელი გზების მშენებლობა, მოწყობილობებისა და
მასალების დამზადება-შესყიდვა.
3.4.2 500-220კვ ქ/ს-ის „ჯვარი“ და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (EBRD, EC, KFW)
(პროგრამული კოდი 36 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობაზე დასრულებულია ტენდერი, შერჩეულია
გამარჯვებული კომპანია, მომზადდა მუშა პროქტის 95%, მომზადებულია ანძების ადგილების
გეოლოგიური დასკვნები, მშენებელი ორგანიზაციის მიერ დამკვეთთან წარდგენილ იქნა
ტექნიკური დოკუმენტაცია, მიღებულია მშენებლობის პირველი ეტაპის ნებართვა, მომზადდა
სამშენებლო მოედანი და მისასვლელი გზები, შემოტანილია ფუნდამენტების 70%,
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მოწოდებულია ლითონის ელემენტები, მიმდინარეობს 220 კვ ძაბვის ნაწილზე ფუნდამენტის
მოწყობის სამუშაოები.
• დასრულდა პროექტის (500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა) წინასამშენებლო ეტაპის
სამუშაოები, მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია, განხორციელდა ტენდერში მონაწილე
კომპანიის შერჩევა (პორტუგალიური კომპანია - EFACEC), რომელთანაც გაფორმდა
კონტრაქტი, აღებულ იქნა მშენებლობის ნებართვა, შესრულდა შიდა საქვესადგურო გზების
მშენებლობის 39%, მომზადდა მუშა პროექტის 95%, მოწყობილობების შეკვეთა-მოწოდების
პროცესი, ფუნდამენტების ჩასხმა.
3.4.3 220 კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• პროექტი ითვალისწინებს 145 კმ სიგრძის ეგხ-ის „ახალციხე-ბათუმი“ მშენებლობას
(ახალციხედან შუახევის ჰესამდე ერთჯაჭვა ხაზის, ხოლო ბათუმამდე ორჯაჭვა ხაზის
მშენებლობა), რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა წინასამშენებლო სამუშაოები. მომზადდა
პროექტის ტექნიკური დიზაინი. გამოვლინდა პროექტის მართვის ზედამხედველი და
მშენებელი კომპანიის სატენდერო წინადადებების შემფასებელი კონსულტანტი. დასრულდა
ტენდერი მშენებელი კომპანიის შერჩევაზე და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების
პროცესი.
3.5 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
3.5.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
• საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა ენერგეტიკული პროექტის განვითარების მიზნით ხელი
მოეწერა 31 ურთიერთგაგების მემორანდუმს და 10 შეთანხმებას ურთიერთგაგების
მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ. ასევე, გამოცხადდა 6 ინტერესთა გამოხატვა
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ელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარების, მშენებლობის, ფლობის და
ოპერირების მიზნით:
 ბახვი 2 ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 20 მვტ., წლიური გამომუშავება 110.0 მლნ
კვტ/სთ., საინვესტიციო ღირებულება 30 მლნ აშშ დოლარი;
 მესტიაჭალა 1 ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 23.7 მვტ., წლიური გამომუშავება 103.50
მლნ კვტ/სთ., საინვესტიციო ღირებულება 34.2 მლნ აშშ დოლარი;
 ახალქალაქი ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 15 მვტ., წლიური გამომუშავება 85 მლნ
კვტ/სთ., საინვესტიციო ღირებულება 25.5 მლნ აშშ დოლარი;
 ზოტი ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 48 მვტ., წლიური გამომუშავება 225.1 მლნ კვტ/სთ.,
საინვესტიციო ღირებულება 104.1 მლნ აშშ დოლარი;
 მაგანა და ლექარდე ჰესების კასკადი - დადგმული სიმძლავრე 40.6 მვტ., წლიური
გამომუშავება 213.4 მლნ კვტ/სთ., საინვესტიციო ღირებულება 73.1 მლნ აშშ დოლარი;
 ხუმპრერი ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 37.4 მვტ., წლიური გამომუშავება 153.3 მლნ
კვტ/სთ., საინვესტიციო ღირებულება 42.6 მლნ აშშ დოლარი;
• ექსპლუატაციაში შევიდა ფშაველა ჰესი - დადგმული სიმძლავრე 1.9 მვტ., წლიური
გამომუშავება 9.5 მლნ კვტ/სთ.
• საანგარიშო პერიოდში სამინისტრო მონაწილეობდა LEDS-Georgia „დაბალემისიებიანი
განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება სუფთა ენერგიის პროგრამა“-ში.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის
გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვის მოდელის MARKAL-Georgia-ს გამოყენება, შესაძლო
ენერგეტიკული სცენარების განსაზღვრის მიზნით. ასევე, აწარმოებდა ქვეყანაში მიმდინარე
გაზიფიცირების სამუშაოების ყოველთვიურ აღწერას, დამუშავებას, ანალიზს, სამინისტროს
მართვაში არსებული კომპანიების საქმიანობისა და ინდივიდუალური გამრიცხველიანების
მონიტორინგს.
• ყოველთვიურად გამოიცემა ენერგეტიკული ვებ-არსებული კომპანიების საქმიანობისა და
ინდივიდუალური
გამრიცხველიანების
პროგრამების
მონიტორინგს.ჟურნალი
„ენერგოდაიჯესტი“.
• მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის დოკუმენტის
შემუშავებაზე. ყოველდღიურად მზადდებოდა ენერგეტიკული ანგარიში, როგორც
ელექტროენერგიის, ისე ბუნებრივი გაზის შესახებ. ხორციელდებოდა ელექტროენერგიის
მოხმარების ყოველთვიური სტატისტიკური ანალიზი, ასევე ელექტროენერგიის პროგნოზები
და პროექტები.
• მიმდინარეობდა მუშაობა სამინისტროს მოქმედების სფეროში არსებული მოკლე, საშუალო და
გრძელვადიანი გეგმების, პრიორიტეტების, პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებაზე.
• სამინისტრო მონაწილეობდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაუმჯობესების პროექტში, „წყლის
რესურსებისა და მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების ელექტრონული
სისტემის დანერგვის“ სამუშაო ჯგუფსა და მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირების
სამუშაო ჯგუფში.
• სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
შესახებ შეთანხმების“ და „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის“ შესახებ
ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესში, ასევე თანამშორმლობდა ნატოსთან „წლიური
ეროვნული პროგრამის“ ფარგლებში. ზემოთ აღნიშნული თანამშრომლობის ფორმატში, წლის
დასაწყისში მომზადდა 2014 წლის
შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შესრულების
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მდგომარეობა და 2015 წლის სამოქმედო გეგმები. ასევე, მიმდინარეობდა „ენერგეტიკულ
გაერთიანებაში“
გაწევრიანების
შესახებ
მოლაპარაკებების
შემდგომი
რაუნდის
მოსამზადებელი სამუშაოები.
• შემუშავდა „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების წარმოების ეროვნული მარეგულირებელი წესების“ ცვლილებების პროექტები.
• მიმდინარეობდა ცვლილებების შემუშავება პროდუქციის წილობრივი განაწილების სამ
ხელშეკრულებაში, ლიკვიდირებული და კონსერვირებული ჭაბურღილების მდებარეობის
დაზუსტება და მათი ტექნიკური და გარემოსდაცვითი მდგომარეობის აღწერა,
ჭაბურღილებზე მიმდინარე სამუშაოების ინსპექტირება, მიმდინარე სეისმური კვლევითი
სამუშაოების მონიტორინგი. კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი.
შპს ,,გლობუსზე“ გაიცა ნავთობის გადამუშავების ლიცენზია (ნედლი ნავთობის გადამუშავება
ნავთობპროდუქტების მიღების მიზნით). ,,ნორიოს საოპერაციო კომპანიის“, ,,კანარგო
ჯორჯია“-ს, ,,ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია) ლიმიტედის“, ,,ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას“
ჭაბურღილების კაპიტალური რემონტის სამუშაოების ინსპექტირება. ხელი მოეწერა
პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების დამატებას VIII სალიცენზიო
ბლოკზე,
მომზადდა
დამატებები
პროდუქციის
წილობრივი
განაწილების
5
ხელშეკრულებისთვის, ასევე მიმდინარეობდა ცვლილებების შემუშავება პროდუქციის
წილობრივი განაწილების 2 ხელშეკრულებაში.
• საერთაშორისო ღია ტენდერისთვის შემუშავდა და მომზადდა გეოლოგიური ბლოკების
საინფორმაციო პაკეტები და თანდართული პროდუქციის წილობრივი განაწილების
ხელშეკრულებების
სამუშაო
ვერსიები
ტენდერში
გამარჯვებულ
კომპანიებთან
განსახილველად.
• კომპანიებისგან მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულების
პირობების ზედამხედველობა და ანალიზი, ჭაბურღილებზე მიმდინარე სამუშაოების
ინსპექტირება და კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი.
• მიმდინარეობდა ,,ნორიოს საოპერაციო კომპანიის“, ,,კანარგო ჯორჯიას“, ,,ჯინდალ
პეტროლეუმ (ჯორჯია) ლიმიტედის“, ,,ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას“ ჭაბურღილების
მიმდინარე კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ინსპექტირება.
• საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 1 241 ჭაბურღილს (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებული ჭაბურღილების გარდა) ჩაუტარდა მონიტორინგი გარემოს დაცვისა და ტექნიკური
უსაფრთხოების მიმართულებით. აღირიცხა და დაზუსტდა მათი კოორდინატები.
3.5.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 36 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
• ხელშეკრულებით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შეუსრულებლობის
გამო
შეწყდა
ხელშეკრულება მიმწოდებელთან მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელუბანის
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ელექტროგადამცემი ხაზების სამშენებლო სამუშაოებზე და გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება
სხვა მიმწოდებელთან.
• გაფორმდა ხელშეკრულება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბავარი, მანანაური,
ცხუმალდი, ხაჩეში ელექტროგადამცემი ხაზების სამშენებლო სამუშაოებზე.
3.5.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის

მიწოდებული

ბუნებრივი

აირის

ღირებულების

ანაზღაურების

ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
• „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, საქართველოს კანონის 29-ე
მუხლის შესაბამისად, გაზგამანაწილებელი კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ
მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა
და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობისათვის 2014 წლის დეკემბერის და 2015 წლის იანვარ-მაისის თვეებში
მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 2.7 მლნ ლარის ოდენობით.
მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 6.9 მლნ მ3 შეადგინა.
3.6 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36
02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი
 სს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
3.6.1 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB,
EU) (პროგრამული კოდი 36 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი
• ენგურჰესის უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებისათვის მიმდინარეობდა ჰესის ქვედა
ბიეფში არსებული წყალსაცავის და მასთან არსებული ვარდნილჰესების კასკადის №1 ჰესის
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კაშხლის და შავ ზღვამდე
გამყვანი
არხის უსაფრთხოების
რეაბილიტაცია.
• გეგმიური სამუშაოები მიმდინარეობდა ჰიდრომექანიკური და
მოწყობილობების
და
ვარდნილჰესის
და
ქვესადგურის
მოწყობილობების რეაბილიტაციაზე, ხოლო მოსამზადებელი
ვარდნილჰესის კაშხალზე და წყალსატარ კონსტრუქციებზე.

უზრუნველყოფა და
ელექტრომექანიკური
ელექტრომექანიკური
სამუშაოები დაიწყო

3.6.3 ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID) (პროგრამული კოდი 36 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
• ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და
საქართველოს შორის დახმარების შესახებ ხელშკრულებაში ცვლილება შევიდა გასული წლის
მეოთხე კვარტალში. მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულ იქნა გადაწყვეტილება პროექტის
განხორციელების
შედეგად
დარჩენილი
აუთვისებელი
თანხებით
შეეძინათ
12
ქვესადგურისთვის 35/10/6კვ გამანაწილებელი და გამჭიმი მოწყობილობები, ხოლო
ხელშეკრულების დასრულების ვადამ გადაიწია 2015 წლის 30 სექტემბრამდე.

3.7. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების
მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• საქართველო წარმოდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე: EMITT
(სტამბოლი); FITUR (მადრიდი); Balttour (რიგა); IMTM (თელ-ავივი); BIT (მილანი); HUNGEXPO
2015 (ბუდაპეშტი); ITB (ბერლინი); UITT ( კიევი); AITF ( ბაქო); COTTM( პეკინი); KITF (ალმაატა); ATM (დუბაი); IMEX 2015 (ფრანკფურტი); CTF-Tbilisi (თბილისი); ExpoBatumi (ბათუმი);
KOTFA (სეული);
• ქ. ვენაში მონაწილეობა იქნა მიღებული „ევროვიზია 2015“-ის თანმხლებ ღონისძიებაში
„ევროპული სოფელი“, რომელზეც გავრცელდა საქართველოს საპრომოციო მასალა და
ჩატარდა ქართული ღვინის დეგუსტაცია. ასევე, საქართველოს საპრომოციო და სარეკლამო
მასალები გავრცელდა ქ. პარიზში, ფრანგული ღვინისა და ვაზის ეროვნულ სააგენტოსა და
საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებაზე „ქართული
ღვინის დღეები“;
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• ქ. ლიონში გამართულ ყოველწლიურ ღონისძიებაზე „საკონსულო ზეიმი“ საქართველო
წარდგა საიმიჯო კარვით, სადაც წარდგენილი იყო ინფორმაცია საქართველოს ტურისტული
პოტენციალის შესახებ და შესაბამისი საპრომოციო მასალა ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე;
• ქ. ბრიუსელში, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გამართულ ბიზნეს
კონფერენციაზე „Georgia’s new opportunities in free trade with the EU”, საქართველოს ტურიზმის
ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაავრცელა საჭირო ტურისტული პოტენციალის ამსახველი
ბეჭდური მასალა;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული ჩინეთში (ქ. სიენში) გამართულ საერთაშორისო საინვესტიციო
და სავაჭრო გამოფენასა და ფორუმში „19th Investment and Trade Forum for Cooperation between
East and West China & Silk Road International Exposition”;
• ქ. კრაკოვში, „Weekend Tbilisi" ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს შესახებ გამართულ
პრეზენტაციაზე წარადგენილ იქნა ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი და გავრცელდა
შესაბამისი ინფორმაცია;
• სხვადასხვა მიზნობრივ ბაზრებზე ჩატარდა 26 პრეს და გაცნობითი ტური;
• სარეკლამო კამპანია განხორციელდა ბათუმის, ქუთაისისა და თბილისის აეროპორტებში;
• ტურიზმის ეროვნული ადმიმინისტრაცია გახდა საკრედიტო ბარათის მფლობელი, რომლის
მეშვეობით შესაძლებელია ინტერნეტ სივრცეში მარკეტინგული კამპანიის სწრაფად და
ეფექტურად განხორციელება (მათ შორის „Facebook“-ის, „Google“-ის და სხვა პლატფორმებზე).
Facebook-ზე განხორციელდა კამპანია, რომლის მთავარი მიზანი იყო ზამთრის კურორტების
პოპულარიზაცია, ელექტრონული ვიზის პორტალის შესახებ ინფორმაციის სამიზნე ქვეყნებში
განთავსება, შიდა აუდიტორიის ინფორმირება და საქართველოს, როგორც ტურისტული
ქვეყნის პოზიციონირება. განხორციელდა „Summer in Georgia” ტურისტული ვიდეო რგოლის
რეკლამირება პოლონეთის, ლიტვას, ლატვიის, ესტონეთის, აზერბაიჯანისა და უნგრეთის
აუდიტორიაზე.
• მთის კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით, ღონისძიება „მედია ლამპრობის“ ფარგლებში
მედიის 50 წარმომადგენლისთვის მოეწყო გაცნობითი ტური მესტიის ტურისტულ ადგილებში
და მომზადდა შესაბამისი რეპორტაჟები;
• „გაიცანი საქართველო” პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ორდღიანი პრეს-ტური სამეგრელოსა
და იმერეთის რეგიონში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს რამოდენიმე ტელეკომპანიის
ჟურნალისტებმა და მომზადდა ორმოცზე მეტი ვიდეო რგოლი სხვადასხვა პროფესიის
ცნობილი სახეების მონაწილეობით;
• განხორციელდა კახეთში (თელავი–ყვარლის გზატკეცილზე) გამართული სპორტული
ღონისძიების „Wings for Life World Run“ საინფორმაციო მხარდაჭერა;
• ბორჯომის რაიონის სოფელ ჩითახევში ჩატარდა საქართველოს მეხუთე ჩემპიონატი
ჯომარდობაში „მედია ჯომარდი 2015“;
• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებ-გვერდის (www.gnta.ge)
ფარგლებში შეიქმნა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიებისათვის ვებგვერდი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის წარდგენის მიზნით შექმნილ პრეზენტაციებს,
ტურისტული ბროშურების ელექტრონულ ვერსიებს, საქართველოს ბუნებისა და
კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველ ფოტო და საპრომოციო ვიდეო მასალებს, ბროშურებს
საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვის შესახებ და ინფორმაციას ქვეყანაში
მედიკამენტების შემოტანასთან დაკავშირებული აკრძალვების შესახებ;
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• საქართველოს საქმიანი ტურიზმის (MICE-ტურიზმი) პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით,
განხორციელდა შესაბამისი ბროშურის განახლება და ქ. ფრანქფურტში გამართულ
ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე „IMEX 2015“ გაიმართა პრეზენტაციები საქართველოს
MICE-ტურიზმის პოტენციალის შესახებ;
• გაფორმდა შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ბელორუსის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;
• შემოწმდა ქ. თბილისში მდებარე 150 განთავსების ობიექტი, ანაკლიასა და განმუხურში
ჩატარდა არსებული ობიექტების ხელახალი ინვენტარიზაცია და ასევე, ჩატარდა ძველი
თბილისის ტურისტული ობიექტების ინვენტარიზაცია და პრობლემების გამოკვეთა
(ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ადგილები, საჯარო სივრცეები და სხვა);
• მიმდინარეობდა ვებ-გვერდების mygeorgia.ge/tourism და www.hotelguide.ge მუდმივი
განახლება (არსებულ ბაზას დაემატა 65 ახალი განთავსების ობიექტი);
• ადმინისტრაციასა და „GPS Georgia-ს“ შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე განხორციელდება
უფასო ინტერნეტის მიწოდება ტურისტებისთვის;
• სერვისების გაუმჯობესების მიზნით ფუნქციონირებდა ონლაინ ჩეთი და უფასო ცხელი ხაზი,
რომელიც დაინტერესებულ პირებს შეუფერხებლად აწვდიდა მათთვის საჭირო ინფორმაციას
და ახორციელებდა შემოსული ზარების მონიტორინგს, პრობლემის ანალიზს და შემდგომ
რეაგირებას;
• პრობლემური საკითხების გამოვლენის მიზნით:
 უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდებოდა, როგორც ადმინისტრაციის ვებ და ფეისბუქ
გვერდების, ასევე სოციალური მედიისა და ინტერნეტ სივრცის მონიტორინგი და
სხვადასხვა ჯავშნის სისტემებზე არსებული მიმოხილვებისა და ფორუმების
ანალიზი და მათზე რეაგირება;
 ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეოდა კვლევები, მათ შორის სატელეფონო გამოკითხვა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრებმა;
• გაიმართა შეხვედრები სასტუმროების („Radisson Blu Iveria“, „Tbilisi Marriott“, „Courtyard
Marriott“, „Tbilisi Rooms Hotel Mercure Tbilisi“ და „Leogrand Batumi Hotel“) მენეჯერებთან,
რომელიც მიზნად ისახავდა ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას. შეხვედრებზე
განიხილებოდა ადმინისტრაციის მომავალი მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ
ბაზრებზე და საშეღავათო სისტემის ჩამოყალიბება;
• სავაჭრო პალატის, ავიაკომპანიების და შემომყვანი ტურისტული სააგენტოების
წარმომადგენლებთან სავიზო რეგულაციების საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ
შეხვედრებზე, მოეწყო ელექტრონული ვიზის პორტალის www.evisa.gov.ge პრეზენტაცია;
• მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისა და უეფას სუპერ თასის მატჩის ფარგლებში
ჩამოსული სტუმრებისათვის, ტურისტული კომპანიების მიერ მომზადდა 1, 2, 3 დღიანი
სხვადასხვა თემატიკის ტურები და განთავსდა ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე;
• ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:
 ქ. თბილისში არსებული სასტუმროების მომსახურე პერსონალისთვის ტრენინგი
თემაზე „სასტუმროს მომსახურების უნარ-ჩვევები“;
 მთის კურორტების განთავსების ობიექტებისათვის (ქ. ბორჯომი, დაბა ბაკურიანი,
დაბა სტეფანწმინდა და დაბა მესტია) ტრენინგი თემაზე „ტურიზმის სფეროს
საბაზისო ინგლისური ენის კურსები და მომსახურებების უნარ-ჩვევები“, ხოლო
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რეგიონებში ტაქსის მძღოლებისათვის - „საბაზისო ინგლისური ენის კურსები და
მომსახურებების უნარ-ჩვევები“ (თელავი, ყვარელი, სიღნაღი, ქუთაისი, წყალტუბო,
ზუგდიდი და დაბა მესტია).
 რეგიონებში არსებული განთავსების ობიექტებისათვის ტრენინგი თემაზე
„სასტუმროს საქმე და მომსახურების უნარ-ჩვევები“ (ქ.თელავი, ქ. ყვარელი, ქ.
სიღნაღი, ქ. ქუთაისი, ქ. წყალტუბო, ქ.ზუგდიდი);
 ტრენინგი თემაზე „შეზღუდული შესასძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების
უნარ-ჩვევები“;
• მომზადდა ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქებისა და დაბებისათვის რუკების ციფრული
ფაილები (ქ. თბილისში შეირჩა 18 ლოკაცია);
• მომზადდა მართლმადიდებლური პილიგრიმული კატალოგისათვის საჭირო სტრუქტურა და
განისაზღვრა ობიექტების, წმინდა ადგილების, სიწმინდეების, გამორჩეული არქიტექტურისა
და ფრესკული მხატვრობის ობიექტები რეგიონების მიხედვით;
• ,,ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ (EBRD) ყოველწლიური შეხვედრის
ფარგლებში ჩამოსული სტუმრებისთვის გაიმართა თბილისისა და მცხეთის ტურისტული
პოტენციალის გაცნობა და მათთვის ტურის ორგანიზება. აგრეთვე, საქართველოს
პარლამენტის ტერიტორიაზე განთავსდა დროებითი სტენდი და დეკორატიული ფოტო
პანოები, მოეწყო ფოტო გამოფენა აეროპორტის VIP ზონაში, დაიბეჭდა 2500 ცალი თბილისის
რუკა და 2500 ცალი თბილისის გასართობი ობიექტების კატალოგი.
3.9 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
• მიმდინარეობდა მუშაობა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროების საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფაზე, მათ შორის:
 „სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური
რეგლამენტისა და მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის და
ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”
პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში. მიმდინარეობდა
მუშაობა ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივებთან შესაბამისი ეროვნული
ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავებაზე;
 შემუშავდა შემდეგი სტანდარტების პროექტები: ,,მადნეული და არამადნეული
საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების უსაფრთხოების წესები“ და
,,კარიერების უსაფრთხოების წესები“.
 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში;
• საანგარიშო პერიოდში შემოწმდა შემდეგი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი
ობიექტები: 71 ამწე მოწყობილობა; 369 ლიფტი; 27 ესკალატორი; 22 საბაგირო მოწყობილობა;
13 წნევაზე მომუშავე ჭურჭელი; 3 საქვაბე დანადგარი; 1 შახტი; 8 მაღარო; 21 კარიერი; 7
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იარაღითა და საბრძოლო მასალებით ვაჭრობისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა; 2
სანებართვო პირობა; 14 მაგისტრალური გაზსადენი; 1 ნავთობტერმინალი; 2 ნავთობბაზა; 2
ჰაერის დაყოფის დანადგარი; 8 რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნა; 1 ამიაკზე
მომუშავე სამაცივრო დანადგარი ;
• განხილულ იქნა: 4 ნავთობბაზების გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის პროექტი; 52 IV
კლასის ობიექტის პროექტები; 1 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი; 1 ბითუმის
დასამზადებელი და განთავსების ქარხნის პროექტი; 29 Vკლასის მაგისტრალური გაზსადენის
პროექტი;
• გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 10 ნებართვა;
• ტექნიკური ინსპექტირების შედეგად უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის დაჯარიმდა 82
ობიექტი;
• სამშენებლო კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გაიცა განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ობიექტების 40 ნებართვა, მათ შორის 2 მშენებლობის თაობაზე შეთანხმება;
შეთანხმდა 72 IV კლასის ობიექტი; ზედამხედველობა განხორციელდა 34 ობიეტზე;
არქიტექტურულ – სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა
19 ობიექტი; ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 15 ობიექტი;
• მიმდინარეობდა გეოინფორმაციული სისტემების დანერგვის პროცესის მეორე ეტაპისთვის
განსაზღვრული ღონისძიებები და ასევე, ინტერაქციის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის
სისტემის დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვას, როგორც
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული და ბირთვული
ობიექტების) მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების
გამოყენების ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით, ასევე სანებართვო პირობების
შესრულების ზედამხედველობის კუთხით.

4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:







საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახური;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ - საჯარო სკოლები

4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
• ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 239 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
დასაფინანსებლად მიიმართა 203.5 მლნ ლარი.
106

4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
• „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 188 მონაწილე,
რომლებიც განაგრძობდნენ საქმიანობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო
სკოლებში (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სამეგრელო,
ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი). პროგრამაში მონაწილე 19
კონსულტანტ-მასწავლებელს დაუფინანსდა მაგისტრატურის სწავლის საფასური;
• პროგრამის „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში განხორციელდა
მოხალისეთა რიგით 50-ე ჯგუფის (14 მოხალისე მასწავლებელი) ჩამოსვლა, რომელთაც
ჩაუტარდათ საორიენტაციო ტრენინგ-კურსები;
• პროგრამების „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ და „ქართული ენა მომავალი
წარმატებისთვის“ ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის
არაქართულენოვან სკოლებში განაწილებულ იქნა 198 დამხმარე და 87 ტრენერ-მასწავლებელი;
• მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ისტ-ის საბაზო კურსის ტრენინგი, რომელსაც
ესწრებოდა 720 მასწავლებელი და ისტ-ის მეორე დონის ტრენინგები, რომლის ფარგლებში
გადამზადება გაიარა 884 მასწავლებელმა. ამასთან ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად ჩატარდა ისტ-ის მოკლე კურსები,
რომელიც გაიარა 184 მასწავლებელმა;
• ინტელის ძირითადი კურსის „პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ინტეგრირება“ ფარგლებში მომზადება გაიარა 2 296 მასწავლებელმა, ჩატარდა
1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის ტრენინგების მეორე ეტაპი და გადამზადდა - 2 091
მასწავლებელი, ჩატარდა ტრენინგი „შებრუნებული საკლასო ოთახი“, რომლის ფარგლებში
მომზადდა 288 მასწავლებელი;
• „ქოუჩინგის“ მეთოდის გამოყენებით კონსულტაცია გაეწია პირველი და მეორე კლასის
მასწავლებლებს, განხორციელებულ იქნა 1 541 ვიზიტი პირველი კლასის მასწავლებლებთან,
ხოლო 387 - მეორე კლასის მასწავლებლებთან;
• ,,მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის“ პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისა და
სკოლის
დირექტორის პროფესიული სტანდარტის რევიზია;
• შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მდებარე ბირთვული კვლევების ცენტრში ფიზიკის
მასწვლებელთა სტაჟირებაზე გასაგზავნად ჩატარებული კონკურსის შედეგად შეირჩა 15
მასწავლებელი;
• „ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებული
რეგიონების
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის მხარდამჭერის” პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა „მასწავლებლის
საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის“ სქემის
დოკუმენტი და მასთან დაკავშირებული ხშირად დასმული კითხვა-პასუხები ითარგმნა
აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე;
• მომზადდა
„ინკლუზიური
განათლების“
ტრენინგმოდული
სკოლების
ადმინისტრატორთათვის და მოდიფიცირებული ტრენინგმოდულები „საქმისმწარმოებლის
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პროფესიული განვითარება“ და „ბიბლიოთეკარის პროფესიული განვითარება“, ასევე
სატრენინგო პროგრამები ინკლუზიური განათლების მიმართულებით;
• ქ. ბრიუსელში, პროგრამა „eTwinningPlus“-ის 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ
ღონისძიებაზე
განხორციელდა გამარჯვებულ პროექტში
ჩართული 5 ქართველი
მასწავლებლის დაჯილდოება;
• სსიპ - გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ერთობლივად დაიგეგმა და ჩატარდა
საინფორმაციო შეხვედრა - „ნარჩენების კოდექსით განსაზღვრული სანქციების გაცნობა
პედაგოგებისთვის", რომელსაც ესწრებოდა 100 მასწავლებელი;
• საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის (ქუთაისი, გორი, რუსთავი, მცხეთა, სამტრედია,
საგარეჯო, სიღნაღი, გურჯაანი) ინგლისური ენის 794 პედაგოგს ჩაუტარდა სემინარი,
რომელსაც უძღვებოდნენ აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან მოწვეული სპეციალისტები;
• დაწყებითი საფეხურის კლასის დამრიგებლებისათვის განხორციელდა 175 ტრენინგი
„წიგნიერების კომპეტენციის განვითარება სადამრიგებლო საათზე", რომელსაც დაესწრო 4000
მასწავლებელი;
• 120 საჯარო სკოლის მოქმედ სპეც-მასწავლებლებს ჩაუტარდათ „სპეციალური მასწავლებლის
პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი”
• ,,ტრენერთა სკოლის“ პროგრამის ფარგლებში მოწვეულ ექსპერტებთან თანამშრომლობით
შეიქმნა და დამტკიცდა დოკუმენტები: „ტრენერის კომპეტენციების ჩარჩო“ და „ტრენერის
სტატუსის მოპოვების შენარჩუნებისა და შეფასების სისტემა”.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
• მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებსა და
პროფესიულ კოლეჯებში დასაქმებული იყო 1 140 მანდატური, რომლებიც გადანაწილებულნი
იყვნენ 410 საჯარო და 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და 1 უნივერსიტეტში;
• ჩატარდა მანდატურთა შესარჩევი კონკურსი და შეირჩა 148 კანდიდატი შსს პოლიციის
აკადემიაში მანდატურთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად,
რომელთაგან 59-მა წარმატებით დაასრულა გადამზადების სპეციალური კურსი და
ფსიქოლოგიური გადამზადების ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ,,ბავშვის განვითარების ეტაპები“,
,,კომუნიკაცია“, ,,კონფლიქტების მართვა და მედიაცია“, ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სტრესი“,
,,ფსიქოლოგიური ტრავმა და ძალადობა“, ,,ძალადობის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვის
იდენტიფიკაცია და გადამისამართების პროცედურები”;
• ფსიქოლოგიურ ცენტრებში (თბილისი, ქუთაისი, თელავი, ბათუმი, ფოთი) მომსახურება
გაეწია 718 ბავშვს და მათ ოჯახებს, აქედან რეფერალით სკოლიდან გადმომისამართდა 427
ბენეფიციარი, ხოლო თვითდინებით - 291 ბენეფიციარი.
• ფსიქოლოგიური ცენტრების მიერ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩატარდა ჯგუფური ფსიქოკორექციული მუშაობა 49 ბავშვთან (8-11 წლის ასაკობრივი ჯგუფები), 35 მოზარდთან და 48
მშობელთან. ადგილზე დახმარება გაეწია 43 ბენეფიციარს.
სოციალურმა მუშაკებმა
სატელეფონო კონსულტირება გაუწიეს 43 მანდატურს;
• პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის საკითხებში გადამზადდა და სერტიფიცირებულ
იქნა 17 დამრიგებელი, მომზადდა პროფორიენტაციის 4 საგაკვეთილო მოდული და ჩატარდა
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგვმის საპილოტე პროგრამის კვლევა, მოეწყო 922
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გაფართოებული შეხვედრა სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან, ასევე პროგრამის
პილოტირების მიმართულებით მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს მასშტაბით შერჩეულ
482 საჯარო სკოლაში, რომელშიც ჩართული იყო მე-9 კლასის 10 174 მოსწავლე.
4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
• X-XII კლასის მოსწავლეებისთვის ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე
ჩატარდა ოლიმპიადები (მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა უსინათლო მოსწავლეებსაც
მიეცათ) ქართული ენასა და ლიტერატურაში (ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი
მოსწავლეებისთვის), მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, გეოგრაფიაში,
ისტორიასა და უცხოურ ენებში (ინგლისური, გერმანული, რუსული), სადაც გამოვლინდა 132
გამარჯვებული მოსწავლე, რომელთაც გადაეცათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები;
• საერთაშორისო ოლიმპიადების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ოთხ ეტაპიანი შესარჩევი
ტურები, რომლის შედეგების გათვალისწინებით მათემატიკაში, ფიზიკაში, ინფორმატიკაში,
ქიმიასა და ბიოლოგიაში დაკომპლექტდა საქართველოს ნაკრები გუნდები;
• „სასკოლო კონკურსების პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა ეროვნული ტურნირი
ინფორმატიკაში სამ ასაკობრივ კატეგორიაში, სადაც გამოვლინდა 12 გამარჯვებული
მოსწავლე. ასევე, ჩატარდა გუნდური კონკურსები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, სადაც თითოეულ საგანში გამოვლინდა 3-3 გამარჯვებული გუნდი;
• ევროპის კვირეულისადმი მიძღვნილი ვიდეორგოლების კონკურსში „ევროპა ჩემს
ობიექტივში“ გამოვლინდა საუკეთესო ათეული და მათ შორის I, II, III ადგილებზე გასული
მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ დიპლომებითა და ფასიანი საჩუქრებით, ხოლო ათეულში
გასული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ წამახალისებელი სიგელებით;
• ვაჟა-ფშაველასა და აკაკი წერეთლის იუბილესადმი მიძღვნილ თეატრალურ ფესტივალზე
გამოვლინდა I, II და III ადგილებზე გასული სკოლები, ასევე ჟიურის ნომინაციაში
გამარჯვებული სკოლა, რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფასიანი საჩუქრებით და დიპლომებით,
ხოლო საუკეთესო 10 სკოლას გადაეცა წამახალისებელი სიგელები;
4.1.5 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 02 05)
• მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოხდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე ბავშვებისა (1 190 ბავშვი) და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სწავლის მსურველი პირების (65 პირი) შეფასება, რომელთაგან 46 პირს აღმოაჩნდა
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება;
• მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების პროფესიული ზრდის მიზნით, სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების შეფასების ინსტრუმენტის (VINELAND)
გამოყენებისა და ინტერპრეტირების სწავლების მიმართულებით განხორციელდა ტრენინგი,
რომელსაც დაესწრო 23 ინტერვიუერი და მულტიდისტიპლინური გუნდის 23
წარმომადგენელი;
• პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
44 სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირი უზრუნველყოფილ იქნა 25 დამხმარე სპეციალისტის მომსახურებით;
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• იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებულ ქრონიკული
დაავადებების მქონე ბავშვებს მიეწოდათ საგანმანათლებლო სერვისი ქალაქ თბილისის 147-ე
საჯარო სკოლის პედაგოგების მიერ;
• სსიპ - თბილისის 64-ე საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებდა სმენის პრობლემების მქონე
ბავშვებისათვის, ხოლო სსიპ - თბილისის 166-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის 41-ე
საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის 72-ე საჯარო სკოლასა და სსიპ - ქ. თელავის მე-9 საჯარო
სკოლაში
აუტისტური
სპექტრის
დარღვევის
მქონე
დაწყებითი
საფეხურის
მოსწავლეებისათვის ინტეგრირებული კლასები;
• ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სსიპ - თბილისის N202
საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებდა კითხვის კლუბი, სადაც თავს იყრიდნენ როგორც
თბილისის N202 საჯარო სკოლის უსინათლო და სუსტად მხედველი მოზარდები, ასევე მათი
თანატოლები თბილისის სხვა საჯარო სკოლებიდან (აქტივობაში ჩართული იყო 50 მონაწილე);
• ჩატარდა ერთობლივი ღონისძიებები საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე მესხი
მოზარდებისა და ბოშა მოზარდების სასწავლო პროცესში მოზიდვის მიზნით, განახლდა
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოზარდების მონაცემთა ბაზა (საჯარო სკოლებში
დარეგისტრირებულია 125 ბოშა მოზარდი);
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
• განხორციელდა სკოლებისთვის გადასაცემი ინგლისურ ენისა და ლიტერატურის და ასევე,
ბრაილის შრიფტით ნაბეჭდი სახელმძღვანელოების შეძენა.

4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)
• შეირჩა ორგანიზაციები, რომლებიც განახორციელებენ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ
ღონისძიებებს: ,,ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“, ,,ინგლისური ენის
საზაფხულო სკოლა დიდ ბრიტანეთში“, „მომავალ ლიდერთა საზაფხულო სკოლა“ და
„მულტიკულტურული საზაფხულო სკოლა ეთნიკური უმცირესობებისთვის“.
4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
• განხორცილედა კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (ბენეფიციართა რაოდენობა - 1 048
ერთეული).
4.1.9
ბრალდებული
და
მსჯავრდებული
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

პირებისათვის

განათლების

მიღების

• ზოგადი
განათლების
ცალკეული
კლასის/კლასების/სემესტრის,
ასევე
ცალკეულ
კლასში/სემესტრში შემავალი საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების
ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებისათვის, ექსტერნად დარეგისტრირდა N11
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არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფი 12 მოსწავლე და გამოცდებში
მონაწილეობა მიიღო 11-მა მსჯავრდებულმა, რომელიც დაძლია თერთმეტივემ სხვადასხვა
კლასისა და საფეხურის დონეზე;
• 2014-2015 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო პატიმრობისა
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფმა 9 ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა
(დაძლია 5-მა მოსწავლე-პატიმარმა);
• ,,მსჯავრდებულთა პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში განთავსებულ პატიმართა
პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა შვიდი სსიპ/ა(ა)იპ
საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯი.
4.1.10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)
• სამინისტრომ უზრუნველყო იმ 1 108 საჯარო სკოლის 58 426 მოსწავლის უფასო
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში (სოფელი,
დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია.
4.1.11 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
• პროგრამის „გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადების და აბიტურიენტების ეროვნული
გამოცდებისთვის მომზადება” ფარგლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის
მომზადების მიზნით, ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტისა და აფხაზეთის საჯარო
სკოლების აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ გადაეცათ სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული 2 238 ცალი სხვადასხვა დასახელების
ტესტების კრებული და დამხმარე სახელმძღვანელოები;
• გალის რაიონის პედაგოგების საგნობრივი წვრთნის მიზნით, ზუგდიდში მივლენილ იქნა
ცენტრის თანამშრომლები, რომლებმაც დაატრენინგეს 45 მასწავლებელი, 450-დე
აბიტურიენტს ჩაუტარეს მოსამზადებელი სამუშაოები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის;
• „სასკოლო ინიციატივების წახალისების პროგრამის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
დაფინანსდა 19 პროექტი.
4.1.12 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი – საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (პროგრამული კოდი 32 02 10)
• ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გაიმართა სამუშაო
შეხვედრები თელავის, გურჯაანისა და ქუთაისის პედაგოგებთან საგნობრივი სასწავლო
გეგმების გადამუშავების მიმართულებით მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების მოწოდების
მიზნით;
4.2 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი
32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია;
სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი.

4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
• განხორციელდა აბიტურიენტთა, მაგისტრანტობის კანდიდატთა და მასწავლებლის ბაზების
ფორმირება, რეგისტრაცია, საგამოცდო ტესტების მომზადება და დაბეჭდვა, საგამოცდო
ცენტრების მოძიება და გამოცდებისათვის მომზადება (ვიდეო-კამერების დამონტაჟება,
საგამოცდეო სექტორების მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით), ადმინისტრატორების,
კოორდინატორების, თანაშემწეების, მეთვალყურეების, კურატორებისა და საგამოცდო
პროცესში მონაწილე სხვა პირების შერჩევა;
• ჩატარდა გამოსაშვები გამოცდები. მე-11 კლასელებს გამოსაშვები გამოცდები ჩაუტარდათ
ქიმიაში, ბიოლოგიაში, გეოგრაფიასა და ფიზიკაში, ხოლო მე-12 კლასელებს ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში, უცხო ენებში, ისტორიასა და მათემატიკაში;
• მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (The Program for International Student
Assessment (PISA)) ფარგლებში ძირითად ტესტირებაში ჩართული იყო საქართველოს ყველა
რეგიონის 280 სკოლის 15 წლის 5 700 მოსწავლე, მათი მშობლები და სკოლის დირექტორები;
• მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და
სწავლების საერთაშორისო
(Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)) და წიგნიერების საერთაშორისო
(Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)) კვლევების ფარგლებში მომზადდა
კვლევის ინსტრუმენტები: ტესტები და კითხვარები, ტესტირების ჩამტარებლის
სახელმძღვანელო, სკოლის კოორდინატორის სახელმძღვანელო, შეიქმნა მონაწილე
მოსწავლეების მონაცემთა ბაზა, კვლევაში ჩართული სკოლის კოორდინატორებისთვის
ჩატარდა ტრენინგი, სადაც ისინი დეტალურად გაეცნენ კვლევაში თავიანთ ფუნქციებს;
• მუშაობა მიმდინარეობდა სატრენინგო მოდულზე, სკოლის დირექტორების შერჩევისა და
შეფასების მიმართულებით;
• მომზადდა პროფესიული საგამოცდო ტესტები, განხორცილდა ადმინისტრატორების,
კოორდინატორების, თანაშემწეების, მეთვალყურეების, კურატორების და საგამოცდო
პროცესში მონაწილე სხვა პირების შერჩევა და მათთან ხელშეკრულებების გაფორმება
(რეგისტრაცია
გაიარა 5 705 აპლიკანტმა, ჩატარდა პრეტესტი და გამოცდა, სწავლის
გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3 338 აპლიკანტმა).
4.2.2.1 სამეცნიერო გრანტების
(პროგრამული კოდი 32 04 02 01)

გაცემისა

და

სამეცნიერო

კვლევების

ხელშეწყობა
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• გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ფარგლებში დაფინანსდა
2013 – 2014 წლებში საგრანტო კონკურსებში გამარჯვებული 61 პროექტი;
• ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ფარგლებში
დაფინანსდა 2012-2014 წლებში საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 259 პროექტი;
• ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით, ღონისძიების „სამეცნიერო-კვლევითი
სტაჟირება უცხოეთში“ ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული 12
მეცნიერი;
• გამოვლინდა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სამეცნიერო გრანტების
კონკურსში გამარჯვებული 87 მეცნიერი და მათგან დაფინანსდა 85 მეცნიერი;
• „ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტების“ ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 13 მეცნიერი, გამოვლინდა სამოგზაურო გრანტების 2015 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული 62 მეცნიერი, მათგან დაფინანსდა 20 მეცნიერი;
• ,,საკონფერენციო გრანტების“ ფარგლებში გამოვლინდა 2015 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 9 პროექტი და დაფინანსდა 6 პროექტი ასევე, დაფინანსდა 2014 წლის
კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი;
• განხორციელდა სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის
იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ერთობლივი 2012-2014
წლების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 10 ახალგაზრდა მეცნიერის დაფინანსება;
• სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU) ერთობლივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსდა 2013-2014
წლების გამარჯვებული 20 პროექტი, გამოცხადდა 2015 წლის
საგრანტო კონკურსი (გამოვლინდა 27 პროექტი, გადავიდა შეფასების მეორე ეტაპზე და
გაიგზავნა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრში უკრაინაში);
• „ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობა“ ფარგლებში დაფინანსდა 2012-2013 წლის
საგრანტო კონკურსებში გამარჯვებული 16 პროექტი, ,,ერთობლივი კვლევები უცხოეთში
მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ 2012-2014 წლების საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 33 პროექტი, ქართული ელექტრონული ლექსიკონის შექმნის მიზნით 2013
წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი;
• ქართველი მეცნიერთათვის ჩატარდა „ჰორიზონტი 2020“-ის კონკურსების საინფორმაციო
დღეები, სადაც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა დარგის 300-მდე მეცნიერმა და მისი
ძირითადი მიზანი იყო ქართველ მეცნიერთა წახალისება და მოტივაციის გაზრდა
ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამაში “ჰორიზონტი 2020” მონაწილეობისა და ევროკავშირის
საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელთან თანამშრომლობისთვის.
4.2.2.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02)
• სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 16
სტატია უცხოურ და 11 - ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, 15 სამეცნიერო თეზისი
საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილების მიზნით და 3 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისთვის. ჩატარდა სტუდენტთა და ახალგაზრდა
მეცნიერთა მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც მონაწილეობა მიიღეს
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როგორც საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის, ასევე საზღვარგარეთის
უნივერსიტეტების სტუდენტებმა;
• სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები სხვადასხვა ინფექციური დაავადების
გამომწვევი ბაქტერიების საწინააღმდეგოდ ფაგების შესწავლის მიზნით, მომზადდა და
გაიგზავნა სამეცნიერო სტატიები საერთაშორისო გამოცემებისათვის;
• სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობდა დაცული ხელნაწერების, საარქივო
მასალების, ისტორიული დოკუმენტებისა და საბიბლიოთეკო წიგნების დიგიტალური
ვერსიების დამზადება, მათი დაცვისა და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და სარესტავრაციო
სამუშაოები, ფონდების სისტემატიზაცია-კატალოგიზაცია, ახალი ფონდებით შევსება,
სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული კატალოგების მომზადება;
• გაიმართა სინას მთაზე ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია და
ფოტო გამოფენა, მოეწყო ,,ისტორიული საბუთების კორპუსის“ მე-3 ტომის, ძველქართულიძველსომხური დოკუმენტირებული ლექსიკონის, ალბომების: „ქართული ხელნაწერი“
(ინგლისური ვერსიის), „მოქვის სახარება“ და ,,ქართული ხელნაწერების ჭედური ყდები“
(ქართულად და ინგლისურად)“, „შუა საუკუნეების ხელნაწერების სამეცნიერო მიზნით
გადაღება (დიგიდალიზაცია): სინას პალიმფსესტები და სხვა“, ახალი გამოცემის
,,საბაწმინდური ოთხთავი, პალიმფსესტი“, პროექტების: ,,ქართული პალიმფსესტები (ალბომიკატალოგი, მონაცემთა ბაზა)’’, ,,საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები", ,,უძველესი ქართული
მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)“,
„საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები: მონაცემთა ერთიანი
ელექტრონული ბაზა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)“, „ქართული დამწერლობა (მონაცემთა
ბაზა, პალეოგრაფიული ალბომი)“, „პირთა ანოტირებული ლექსიკონის“ V ტომის
პრეზენტაციები, ჩატარდა კონფერენცია ,,ტექსტოლოგიური ძიებანი’’, რომლის მიზანიც ძველი
ქართული ტექსტების გამოცემებისა და ტექსტოლოგიური კვლევების გააქტიურებისა და
განვითარების ხელშეწყობა იყო.
4.2.2.3 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი
32 04 02 03)
• გამოქვეყნდა სამეცნიერო ჟურნალის ,,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბის“ პირველი ტომი, ენციკლობედია ,,საქართველოს“ მე-3 ტომი, გამოსაცემად მომზადდა:
,,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის“ მე-2 ტომი, ,,საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე: ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და
ხელოვნებათმცოდნეობის სერიის“, ,,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე:
ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების სერიის“, ,,ბიომედიცინის“, ,,რენტგენოლოგიისა და
რადიოლოგიის მაცნე“, ,,საქართველოს მათემატიკური ჟურნალისა“ და ,,მემუარები
დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში“ პირველი ნომრები.

4.2.2.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02
04)
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• განხორციელდა სამეცნიერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიული, აგრო-საინჟინრო, სოფლის
მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის, ვეტერინარიის,
საკვებწარმოებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების, ეკონომიკურსამეცნიერო მიმართულებით;
• გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემებზე: ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის
მეურნეობა დღეს და მისი სამომავლო პერსპექტივები“, ,,აგროსაინჟინრო საგანმანათლებლო
პროგრამების შესახებ”, ,,აგრარულ სფეროში მეცნიერებისა და მაღალკვალიფიცირებული
კადრების მომზადების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები“, ,,აგროსაინჟინრო
სფეროში რაიონების საკონსულტაციო-საინფორმაციო ცენტრების როლის გაზრდა“,
მეთევზეობის პრობლემატური საკითხებისა და საქართველოში ქარსაფარი ზოლების
არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო ამოცანების შესახებ. ჩატარდა სამეცნიერო
კონფერენცია თამაზე ,,ბიოსისტემების მათემატიკური მოდელირება და მისი გამოყენება
ციტრუსების ინტეგრირებულ დაცვაში“;
• საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში აკადემიამ მონაწილეობა მიიღო უკრაინის
ბიორესურსებისა და ბუნებათსაწრებლობის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ
საერთაშორისო კომფერენციაში;
• მომზადდა და გამოიცა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 17 რეკომენდაცია სხვადასხვა
ნაშრომზე.
4.2.2.5 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (32 04 02 05)
• „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა სსიპ – ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
4.2.3 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
(პროგრამული კოდი 32 04 03)
• სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები
უზრუნველყოფილ იქნენ სწავლის დაფინანსებით;
• პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში პრეზიდენტის
სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს ათი უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 800 - მდე სტუდენტს;
• „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის“
დაფინანსების“ ფარგლებში დაფინანსდა 581 სტუდენტი;
• ,,ცოდნის
კარის”
ფარგლებში
სახელმწიფო
სასწავლო,
სამაგისტრო
გრანტების,
დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა 59
ბენეფიციარს, მათ შორის: საზღვარგარეთ მყოფ 5 ქართველ სტუდენტს, საქართველოში მყოფ
40 უცხოელ სტუდენტს და პროგრამიდან ,,განათლების საერთაშორისო ცენტრი“ დაფინანსდა
14 ბენეფიციარი.
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4.2.4 უმაღლესი განათლებისა
(პროგრამული კოდი 32 04 04)

და

სამეცნიერო-კვლევითი

პროექტების

ხელშეწყობა

• ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების ღონისძიების ფარგლებში ვებგვერდზე geofl.ge
განთავსდა გასულ წელს შესრულებული B1.1 დონის სახელმძღვანელო კომპლექტი
„აღმართი“, მომზადდა ოთხი თემა შემსწავლელის წიგნის, სამუშაო რვეულის და
მასწავლებლის წიგნისათვის, ასევე საკითხავი წიგნის რვა თემა, შედგა სიტყვანი A1 დონის
ქართული ენის სასწავლო ლექსიკონისათვის და დასრულდა 250 ლექსიკური ერთეულის
მომზადება.
4.3 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
4.3.1
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა
და
მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32
05 01)
• შეძენილი იქნა 5 420 ერთეული კომპიუტერი, რომელიც გადაეცა 477 საჯარო სკოლას, საკლასო
და სამედიცინო ოთახებისთვის.
• პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ფარგლებში განხორციელდა პროგრამის
ბენეფიციარების
რაოდენობის
დადგენა,
მიმდინარეობდა
მუშაობა
წარჩინებული
მოსწავლეების რაოდენობის დადგენის მიზნით.
4.3.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 05 02)
• დასრულდა ბუღაშენის ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა და 69 საჯარო სკოლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• განხორციელდა 187 საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახის მოწყობისათვის ოთახის შერჩევა და
აზომვითი სამუშაოები, ასევე 190 საჯარო სკოლისთვის სამედიცინო ოთახის ინვენტარის
შეძენა-გადაცემა;
• მომზადდა ყველა საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახის მოწყობის შესაბამისი საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე თბილისის N219, N217, N105 საჯარო სკოლების,
პროფესიული კოლეჯების: „თეთნულდი", „ოპიზარი", „მერმისი" და „მოდუსი"
სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სტიქიისგან დაზიანებული 8 საჯარო სკოლის, ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარისას დამწვარი საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისა და სოფელ
წილკნის საჯარო სკოლის ჭაბურღილის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტი;
თბილისის ხელოვნების კოლეჯის, აგრეთვე სოფლების: არალის, შუა ამაღლების, იორ
მუღანლოს, მარნეულის N1, თბილისის N3, არგვეთას, ზემო კაჭრეთის, ზოტის, ზღუდერის,
თბილისის N14 და N158, თვალადის, თორტიზას, კაზრეთის N2, კასუმლოს, კვალითის, კასპის
N1, ოსიაურის, ტყიბულის N7, ხოვლეს
საჯარო სკოლების დემონტაჟის პროექტები;
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია; 40 საჯარო სკოლაში სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის საჭირო ოთახების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; საქართველოს ტექნიკური ბიბლიოთეკის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
• განხორციელდა თბილისის N200 საჯარო სკოლის სამზარეულოს მოწყობილობების
ტექნოლოგიის კორექტირება; 450-მდე საჯარო სკოლის აზომვითი სამუშაოები და მომზადდა
შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
• შეძენილ იქნა და გადაეცა საოფისე ავეჯი 10 ახალ საჯარო სკოლასა და საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის ტყიბულის სამთო ტექნოლოგიურ ინსტიტუტს, ასევე 249 ცალი
პორტაბელური კომპიუტერი 9 პროფესიულ სასწავლებელს;
• სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით მიეცა დაფინასება 26 საჯარო
სკოლას, საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიისა“ და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტს.
4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA)
• დასრულდა 13 სკოლისათვის საპროექტო-სარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შემუშავება;
• ფონდის დაკვეთით ჩატარდა სარეაბილიტაციო სკოლების შენობების გეო-ტექნიკური და
სტრუქტურული მედეგობის გამოკვლევები;
• შემუშავდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემის განახლებული სამუშო აღწერა;
• დასრულდა მუშაობა დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანია GOPA-სთან, რომელმაც
შეიმუშავა სკოლის დირექტორთა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების, ასევე საკლასო შეფასების სისტემის პროექტის დიზაინი;
• ათასწლეულის ინოვაციების კონკურსში გამარჯვებული ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლისა და
კერძო სკოლის „მზექას“ მოსწავლეები (2 მოსწავლე) გაემგზავრნენ და საქართველოს სახელით
მონაწილეობა მიიღეს NASA-ს კენედის კოსმოსურ ცენტრში კონრადის ფონდის მიერ
ორგანიზებულ ყოველწლიურ საერთაშორისო სამიტში;
• მიმდინარეობდა ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს 12-18 წლის
მოსწავლეების ცნობიერების და ინტერესის ამაღლებას მეცნიერებაში, ტექნოლოგიებსა და
ინჟინერიაში. ამასთან, ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულმა და ფინალისტმა
გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებაში და აშშ საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ამერიკის დღეებში: ზუგდიდში, გორში,
ახალციხესა და თბილისში;
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• შემუშავდა და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან (MCC) შეთანხმდა გარემოს
დაცვისა და სოციალურ საკითხთა მართვის სისტემის დოკუმენტი, რომელიც
სახელმძღვანელო ხასიათისაა და წარმოადგენს კომპაქტის ფარგლებში სარეაბილიტაციოდ
განკუთვნილი თანხების ხარჯვის წინაპირობას.
4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:






საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
სსიპ პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები;
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯები;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

4.5.1 პროფესიული განათლების
(პროგრამული კოდი 32 03 01)

ხელმისაწვდომობისა

და

ხარისხის

გაუმჯობესება

• საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
დაწესებულებები
უზრუნველყოფილნი
იყვნენ
ვაუჩერული დაფინანსებით. ამ მიზნით სულ მიიმართა 6.3 მლნ ლარი;
• 19 საზოგადოებრვი/პროფესიული კოლეჯი მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსებით.
ამ მიზნით სულ მიიმართა 3.1 მლნ ლარი;
• ,,ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა პროფესიული განათლების
მიღების ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა პროფესიული
მომზადების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 5 სსიპ/ა(ა)იპ საზოგადოებრივი/პროფესიული
კოლეჯი.
4.5.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02)
• ,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 8 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში (ქვემო ქართლი,
სამცხე-ჯავახეთი და კახეთის რეგიონი) გადამზადება გაიარა 503-მა ეთნიკური უმცირესობის
წარმომადგენელმა - საჯარო მოხელემ;
• ,,საჯარო მართველობა და ადმინისტრირება“ პროგრამის ფარგლებში სწავლება გაიარა 159
საჯარო მოხელემ, საქართველოს მაღალმთიანი და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებული რეგიონებიდან;
• ,,საჯარო მართველობა და ადმინისტრირების“ და ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“
პროგრამებისათვის მომზადდა და დაიბეჭდა სასწავლო სახელმძღვანელოები;
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• სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ,,საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (edocument)
ოპერირების“
სასწავლო
კურსის
ფარგლებში
გადამზადება
გაიარა
რეგიონის
მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულმა 78-მა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელემ.
4.5.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03)
• საერთაშორისო სტანდარტების დაცვის მიზნით დასრულდა უსაფრთხოების ნორმების
დანერგვა (Web/Content Filter, Application Firewall, IPS/IDS, AntiBot), ასევე დაინერგა
ცენტრალიზირებული უსადენო ინტერნეტი (wifi) და ახალი ბილინგის სისტემა, არსებული
VoIP სერვერების ვირტუალიზაცია, პროვაიდერებთან sip ტექნოლოგიით ჩართვა;
• განხორციელებულ იქნა პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემის
მოდიფიცირება და სკოლების მართვის ახალ საინფორმაციო სისტემაში (eSchool) ინტეგრაციის
უზრუნველყოფა, შემუშავდა მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა;
• მიმდინარეობდა პირველკლასელთა რეგისტრაციის ტექნიკური უზრუნველყოფა და
დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების დადგენილ
ვადებში წარდგენის მონიტორინგი;
• განხორციელდა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
სტუდენტების
მობილობისათვის საჭირო შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, სისტემის
ტესტირება და მობილობის პროცესის ტექნიკური მხარდაჭერა;
• განხორციელდა XII კლასის სასწავლო პროგრამის ექსტერნის ფორმით დაძლევის მსურველ
მოსწავლეთა, ასევე CAT გამოსაშვები და VI-IX კლასების და ათასწლეულია გამოწვევის ფონდ
საქართველოს (MCA - GEORGIA) პროექტის ფარგლებში VIII-X კლასების მოსწავლეებისათვის
ორგანიზებული ელექტრონული გამოცდების პროცესის პროგრამული და ტექნიკური
მხარდაჭერა, ასევე სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მისაღები
გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა (კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი,
პროგრამული უზრუნველყოფა);
• განხორციელდა ადგილობრივი თვითმართველობების შესარჩევი კონკურსები და
მოსწავლეთა ონლაინ წიგნიერების (ePirls) შეფასების პროცესი;
• ჩატარადა ვებ ტექნოლოგიების, კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაციის და კომპიუტერული
ქსლებისა და სისტემების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა სტუდენტური
ოლიმპიადა;
• სსიპ - განათლების მრთვის საინფორმაციო სისტემის IT აკადემიაში საანგარიშო პერიოდში
თეორიული და სასწავლო პრატიკის კურსი დაასრულა 67 პროფესიულმა სტუდენტმა,
მოკლევადიანი გადამზადების კურსი გაიარა 24 მსმენელმა;
• დასრულდა ელექტრონული ჟურნალის მოდულის შემუშავება და პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრაციის
უზრუნველყოფა;
4.6. სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
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 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა კადეტთა გამოსაშვები ჯგუფების საატესტატო
გამოცდა, განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები კადეტთა ახალი ნაკადის
მიღებისათვის;
• დაინერგა სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა – ილიასი; დაიხვეწა
მოქმედი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები;
• სასწავლო პროცესში სრულად ჩაერთო „Cisco“ ლაბორატორია;
• შეიქმნა ინფორმატიკის სასწავლო ლაბორატორია სხვადასხვა სასწავლო კურსებისათვის;
• გაუმჯობესდა საბაკალავრო სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
• განხორციელდა ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის ახალი ნაკადის (80 მსმენელი)
უმცროს ოფიცერთა სკოლაში;
• კაპიტნის საკარიერო სკოლაში არსებულ კურსებზე მოხდა მსმენელთა თანამედროვე
სტანდარტებთან თავსებადობის შესაბამისად მომზადება და გამოშვება შემდეგ
სპეციალობებზე: მანევრის კაპიტნის საკარიერო კურსზე (30 მსმენელი), დაზვერვის კაპიტნის
საკარიერო კურსზე (6 მსმენელი), ლოგისტიკის კაპიტნის საკარიერო კურსზე (12 მსმენელი),
პერსონალის კაპიტნის საკარიერო კურსზე (6 მსმენელი), კავშირგაბმულობის კაპიტნის
საკარიერო კურსზე (9 მსმენელი), საინჟინრო კაპიტნის საკარიერო კურსზე (4 მსმენელი),
საჰაერო თავდაცვის კაპიტნის საკარიერო კურსზე (7 მსმენელი);
• ჩატარდა სამხედრო პოლიციის გადამზადების კურსი;
• დასრულდა კავშირგაბმულობის ოფიცერთა მომზადების კურსი, რომელიც მიზნად ისახავდა
კავშირგაბმულობის ოცეულის მეთაურების და შტაბის ოფიცრების მომზადებას;
• განხორციელდა კურსების საგანმანათლებლო პროგრამებთან თავსებადობაში მოყვანა
„საქართველოს შეიარაღებული ძალების საგანმანათლებლო პროცესის პოლიტიკის“
დოკუმენტის შესაბამისად;
• გაიმართა ,,კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და კორუფციის რისკების შემცირების“ მესამე
კურსი, კურსი გამიზნული იყო თავდაცვის სამინისტროს მმართველი რგოლის სამხედრო და
სამოქალაქო წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც უნდა გახდნენ „კეთილსინდისიერების
ამაღლებისა და ანტიკორუფციული გარემოს მონიტორინგის საბჭო“-ს წევრები;
• დოქტრინების მომზადების კუთხით ითარგმნა 21 სახელმძღვანელო დოკუმენტი, გამოიცა 6
სახელმძღვანელო დოკუმენტი, 24 სახელმძღვანელო პროექტი გაიგზავნა დასამტკიცებლად;
• ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2-მა იუნკერმა მონაწილეობა მიიღო ამერიკის სამხედრო
აკადემიის West Point-ის მიერ ორგანიზებულ უცხოური სამხედრო აკადემიების სტუდენტთა
გაცვლით პროგრამაში;
• ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმიას მორაგბეებმა, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნული
თავდაცვის აკადემიის მიერ, მონაწილეობა მიიღეს
ეროვნულ ჩემპიონატში, კლუბი
უზრუნველყოფილ იქნა საჭირო სპორტული აღჭურვილობით და სპორტული ფორმებით.

4.7 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 საგანმანათლებლო რესურსცენტრები;
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
• განხორციელდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის
გატარება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატისა და
საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების მიერ აღნიშნულ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
• მიმდინარეობდა მუშაობა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სრულყოფის,
ასევე მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების
მიმართულებით;
• შემუშავდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტებისათვის ეთიკის კოდექსი და
აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის
შეწყვეტის წესის პროექტები;
• საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოებმა მიიღეს 31 გადაწყვეტილება,
ხოლო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭომ მიიღო 53 გადაწყვეტილება.
ავტორიზაცია მიენიჭა 6 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებლებას, ხოლო უარი ეთქვა 3
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას. ავტორიზაცია მიენიჭა 2 პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ხოლო უარი ეთქვა 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებას. ავტორიზაცია გაუუქმდა 1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას.
აკრედიტაციის საბჭომ უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო 2 საგანმანათლებლო
პროგრამასთან დაკავშირებით, ხოლო 51 პროგრამასთან
დაკავშირებით დადებითი
გადაწყვეტილება;
• საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ბოლონიის პროცესის განხორციელების ჯგუფის
შეხვედრაში, სადაც განხილულ იქნა ერევნის კომუნიკესა და EQAR-ის განცხადების
პროექტები, ასევე
ბოლონიის პროცესში ბელარუსის მიერთების საკითხი, რომელსაც
საქართველომ მხარი დაუჭირა;
• მომზადდა ტრენინგმოდული პროფესიული სტანდარტების მომზადების მიმართულებით,
შეირჩა და ტრენინგი ჩაუტარდათ 45 პროფესიული სტანდარტის მომზადების მიზნით
დაქირავებულ ფასილიტატორებს;
• დასრულდა 47 მოდულური პროფესიული პროგრამის პროექტის შემუშავების პროცესი,
მეთოდოლოგიური ტრენინგები ჩაუტარდათ დამატებით 27 მოდულური პროგრამის
შემმუშავებელ ფასილიტატორებს;
• 50 მოდულური პროფესიული პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის მიმართულებით გაიმართა
სამუშაო შეხვედრები და ინფრასტრუქტურის სააგენტოსთან თანამშრომლობით დაზუსტდა
დასანერგი პროგრამებისა და კოლეჯების ნუსხა (52 პროგრამა, 28 სახელმწიფო
საგანმანათლებლო დაწესებულება);
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4.8 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 სახელოვნებო - საგანმანათლებლო დაწესებულებები
• ხელი შეეწყო: ევროპისა და აშშ-ს სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში 9 სტუდენტის
სწავლას, პროექტებს - საერთაშორისო მუსიკალური კონფერენცია „მუსიკალური იდენტობა
და კულტურული გზაჯვარედინი“ და „კამერული ანსამბლების მეორე ეროვნული კონკურსი“;
• განხორციელდა: პროექტი „სერგო ქობულაძის სახელოსნოს ინვენტარიზაცია , კაბინეტის
მოწყობა“, და სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალი „ტერფსიქორე-2015“.
4.10 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაგადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
• შს სამინისტროს აკადემიაში მომზადება/გადამზადების კურსები გაიარეს შსს-ს სხვადასხვა
დანაყოფის თანამშრომელებმა. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა
სტუდენტთა სწავლება, საბაკალავრო პროგრამაზე გამოცხადდა მიღება 110 სტუდენტზე.
ჩატარდა პატრულ-ინსპექტორთა, უბნის ინსპექტორთა და დეტექტივ-გამომძიებელთა
ტესტირება, კერძოდ: დეტექტივ-გამომძიებლის მომზადების სპეციალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 70 თანამშრომელმა, დაწინაურების კანდიდატთა
გადამზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დაამთავრა 117
თანამშრომელმა, წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი
ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების კურსი გაიარა
82 მოსამსახურემ, არასრულწლოვანთა პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის სპეციალური
სასწავლო კურსი დაამთავრა 43 თანამშრომელმა, უბნის ინსპექტორთა, მესაზღვრეთა და
პატრულ ინსპექტორთა სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 369
მოსამსახურემ, უბნის უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებლის ან ინსპექტორ-გამომძიებლის
თანამდებობაზე დანიშნულ კურსგავლილ/პროგრამაგავლილ მოსამსახურეთა გადამზადების
კურსი დაამთავრა 22 მოსამსახურემ, ექსპერტიზის ექსპერტების გადამზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა შს სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური
მთავარი სამმართველოს 73 თანამშრომელმა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო პოლიციის სპეციალური მომზადების, სპეციალისტთა და უმცროს ოფიცერთა
მომზადების პროგრამა გაიარა 46 პიროვნებამ, იარაღის გამოყენებისა და შენახვის წესების
მოკლევადიანი სპეციალური კურსი გაიარა 428 თანამშრომელმა, საქართველოს საბანკო
მომსახურეობის საინკასაციო სამსახურის სპეციალური მომზადების კურსი დაამთავრა 27
პიროვნებამ, სააღსრულებო პოლიციის თანამშრომელთა საცეცხლე მომზადების კურსი გაიარა
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36 პიროვნებამ, სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა გადამზადების
კურსი გაიარა 195 თანამშრომელმა, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ჯგუფებში
მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 229 თნამშრომლის გადამზადების პროგრამა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, მანდატურთა მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 149 პიროვნებამ;
• მიმდინარეობდა ა(ა)იპ „საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემია“-ს დაფინანსება. კლუბმა
მონაწიელობა მიიღო:
 ქორქია-საკანდელიძის ტურნირში, გავიდა I ადგილზე და მოიპოვა თასი;
 საქართველოს ჩემპიონატში (სუპერ-ლიგა) გავიდა I ადგილზე და მოიპოვა
საქართველოს ჩემპიონის ტიტული;
 საქართველოს სუპერ-თასის გათამაშებაში გავიდა I ადგილზე და მოიპოვა თასი;
• მომზადდა საარქივო დოკუმენტების ანოტაციები, განხორციელდა საარქივო ფონდების
დეტალური აღწერილობის მონაცემთა ბაზაში შეტანა, ხოლო დაზიანებულ საარქივო მასალებს
ჩაუტარდა რესტავრაცია.
4.11. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
• ტრენინგებში/პროექტებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა 2 083 ერთეული.
სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ როგორც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის, ისე სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ტრენინგები ჩატარდა რამდენიმე
მიმართულებით:
 სოციალური უნარების ტრენინგები, რომელიც ჩატარდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში
(ახმეტა, ქარელი, ყვარელი, ხობი, გორი, ოზურგეთი, ახალციხე, თბილისის მერია) და
ასევე,
56
განსხვავებულ
ღონისძიებაში
ჩართული
იყო
სხვადასხვა
სამსახურის/ორგანიზაციის 904 წარმომადგენელი. მონაწილეთა მიერ ჩატარებული
ტრენინგების 96% შეფასდა დადებითად, ხოლო საგამოცდო ბარიერი გადალახა
მონაწილეთა 70%-ზე მეტმა;
 იურიდიული მიმართულების ტრენინგები − 40 განსხვავებული სასწავლო აქტივობა,
სადაც ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 567 წარმომადგენელი.
მონაწილეთა 75%-ზე მეტმა ტრენინგები შეაფასა დადებითად, ხოლო მონაწილეთა 90%მა გადალახა საგამოცდო ბარიერი/კომპეტენციის ზღვარი;
 IT მიმართულების ტრენინგები გაიარეს ყვარლის, ახმეტის, ქარელის, ხაშურისა და
ხობის თვითმმართველობის 187 თანამშრომელმა, ხოლო დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის ტრენინგი გაიარეს ახმეტის, ყვარლის, ქარელისა და ხაშურის
თვითმმართველობის 78 თანამშრომელმა. ტრენინგის მონაწილეთა 92%-ზე მეტმა
გადალახა საგამოცდო ბარიერი;
123

 ფინანსური
მიმართულების
ტრენინგები
ჩართული
იყო
სხვადასხვა
სამსახურის/ორგანიზაციის 41 წარმომადგენელი. ჩატარდა ბუღალტრული აღრიცხვისა
და ინვენტარიზაციის ტრენინგი;
 უცხო ენების (ინგლისური, რუსული, ფრანგული) შემსწავლელი კურსები, სხვადასხვა
პროექტი სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის. მონაწილეთა საერთო
რაოდენობამ შეადგინა 306.
• შესრულდა სხვადასხვა ორგანიზაციის 25 შეკვეთა და შემუშავდა 1 900 ტესტური დავალება.
ტესტური დავალებების შექმნასა და გადამოწმებაზე იმუშავა შესაბამისი სფეროს 38 ექსპერტმა,
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის სერვისით ისარგებლა 13 409 აპლიკანტმა, ხოლო
ყვარლის ფილიალში ადმინისტრირებული ტრენინგებისა და შეხვედრების მონაწილეთა
ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა 1 125 ერთეული.

4.12
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
(პროგრამული კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
• საანგარიშო პერიოდში, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის
ფარგლებში ჩატარდა 23 ტრეინინგი მოსამართლეებისთვის;
სასამართლოს სხვა
მოსამსახურეთათვის 12 ტრენინგი;
• ჩატარდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი. იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში ჩაირიცხა 12 იუსტიციის მსმენელი;
• მოსამართლის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესდა 24 მოსამართლე. აქედან 7
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი, ხოლო 17 ყოფილი მოსამართლე. ხოლო 2015 წლის
ივნისის თვეში შეფასდა 3 წლის ვადით გამწესებული 10 მოსამართლე.

4.13 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23
05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
• ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა შემდეგი სასწავლო
კურსები:
 „პერსონალური მონაცემების დაცვა“ (სულ 28 მსმენელი);
 „ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა ორისი“ (10 მსმენელი);
 „ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი“ (11 მსმენელი);
 „ლიდერობასა და მართვაში“ (17 მსმენელი);
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• ინგლისურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი მოლაპარაკებების უკეთ წარმართვის მიზნით,
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისთვის მიმდინარეობდა სასწავლო კურსი
ინგლისურ ენაში (70 მსმენელი);
• ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად და მათი საქმიანობის ეფექტიანად და სწორად განხორციელებისთვის
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით ჩატარდა სპეციალიზებული კურსი.
პროგრამა მოიცავდა შემდეგი დისციპლინების გაცნობას: სისხლის სამართალი (მატერიალური
ნაწილი); სისხლის სამართლის პროცესი; ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ
საქართველოს კანონი; სახელმწიფო ბიუჯეტი; პერსონალური მონაცემების დაცვა; ფინანსური
აუდიტი; საგადასახადო კანონმდებლობა (სულ 80 მსმენელი);
• მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის
ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების კონცეფციის შემუშავების გამოცდილების
გაზიარების მიზნით სსიპ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე: „მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ავტორიზებული ეკონომიკური
ოპერატორების კონცეფცია“ (28 მსმენელი);
• აკადემიის ორგანიზებით
პროფესიული
მიმართულებისა
და ინგლისური ენის
ტესტირება/გასაუბრება ჩაუტარდა დასაქმების მსურველ კანდიდატებს ფინანსთა
სამინისტროს დეპარტამენტების სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციაზე (821 კანდიდატი);
• საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად და ეფექტიანად განხორციელების
ხელშეწყობა - საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების,
საკანონდებლო სიახლეების გაცნობისა და დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით სხვადასხვა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის, ასევე ფიზიკური
პირებისთვის ჩატარდა სასწავლო კურსები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის:
 სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის, შესყიდვების დაგეგმვისა და ტენდერის
ჩატარების პროცედურების შესწავლის მიზნით „სახელმწიფო შესყიდვები“ (40
მსმენელი);
 სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის პროგრამაში
მუშაობისა და სისტემაში საჭირო ოპერაციების შესრულების ცოდნის მიღების
მიზნით „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა“ (477
მსმენელი);
 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაფინანსებაზე
მყოფი
ორგანიზაციების
მიერ
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით ფინანსური ანგარიშგების შედგენისთვის
სათანადო ცოდნის და კვალიფიკაციის მიღების მიზნით „IPSAS-ი საქართველოს
საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით“
(126 მსმენელი);
 საჯარო სექტორში დანერგილი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტებისა და გატარებული ცვლილებების გაცნობის მიზნით მიმდინარეობს
ტრენინგები თემაზე ,,საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტები (IPSAS 2-4, 6) პრაქტიკული კურსი“ (211 მსმენელი);
 საგადასახადო კოდექსის აქტუალური და პრობლემური საკითხების განხილვისა და
პრაქტიკაში მისი გამოყენების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი „საგადასახადო კოდექსის
პრაქტიკული კურსი“ (18 მსმენელი).
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• განხორციელდა აჭარის ა/რ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის, აჭარის ა/რ
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების
სააგენტოს, აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატის, ააიპ აგროსერვის ცენტრისა და შპს საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ პოზიციებზე
კონკურსის შესარჩევი ეტაპის (პროფესიული მიმართულების ტესტირება) ორგანიზება და
ჩატარება (539 აპლიკანტი);
• სხვადასხვა სამინისტროს შიდა აუდიტის სუბიექტებისათვის თანამედროვე წარმატებული
პრაქტიკის, მიდგომების გაზიარებისა და შიდა აუდიტის საფუძვლების გაცნობის მიზნით,
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამხრეთ კავკასიის
ოფისთან თანამშრომლობით განხორციელდა ტრენინგები თემაზე „შიდა აუდიტის
საფუძვლები“ (25 მსმენელი) და „სისტემური აუდიტი“ (25 მსმენელი);
• აშშ-ის საელჩოსთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო
საზღვრის დაცვის უწყებებში შუა რგოლის მენეჯერების ლიდერობის უნარების განვითარების
მიზნით ჩატარდა ტრენინგები თემაზე „ლიდერობა და მართვა“ (20 მსმენელი);
• საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის
თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა რეგიონალური სასწავლო კურსი: „ფისკალური
ანალიზი და პროგნოზირება“, რომელშიც საქართველოს ფინანსთა, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროების, ეროვნული ბანკისა და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობდნენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ტაჯიკეთის,
ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და ეროვნული ბანკის
წარმომადგენლები (23 მსმენელი);

4.14. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
• შემუშავდა ახალი სასწავლო პროგრამები: „სუიციდის პრევენცია“, „სასჯელაღსრულების
სისტემის სპეციფიკა და პატიმრებთან მოპყრობის ეროვნული და საერთაშორისო
სტანდარტები“ სამედიცინო პერსონალისათვის, „კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია“,
არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან მომუშავე თანამშრომელთა მომზადება,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მუშაობის/მოპყრობისა და მოშიმშილე
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან მუშაობის თავისებურებანი, ადამიანის ძირითადი
უფლებები და თავისუფლებები; აკრძალული ნივთების აღმოჩენა და შემოწმების
პროცედურები, პატიმართა და ვიზიტორთა დათვალიერება;
• სასწავლო ცენტრმა საანგარიშო პერიოდში მოამზადა და განახორციელა 71 სასწავლო
ღონისძიება/ტრენინგი. სხვადასხვა პროგრამით ტრენინგები გაიარა სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროს სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 333-მა
მსმენელმა, კერძოდ: სამინისტროს აპარატის - 39-მა, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის - 1
038-მა, სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
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სააგენტოს - 155-მა, სასწავლო ცენტრის - 41-მა თანამშრომელმა და 39-მა ტრენერმა და ერთმა
სტაჟიორმა, სხვა უწყებების - 20-მა წარმომადგენელმა;
• საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 7 236 კაც/ტრეინინგ/დღე, ხოლო ტესტირებაში
მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 90%-მა გადალახა საგამოცდო ბარიერი.

4.16. მოხელეთა კვალიფიკაციის
(პროგრამული კოდი 28 02)

ამაღლება

საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 საჯარო ლექცია, 7 უცხო ენის სასწავლო კურსი,
საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო
პროგრამა, ტრენინგი საკონსულო დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრის თანამშრომლებისთვის,
დიპლომატების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა, მრგვალი მაგიდა თემაზე
,,საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკა: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“
და საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო
პროგრამის გამოცდა;

5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

5.1. ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი
განხორციელების კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო;
 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
5.1.1 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
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საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკური პოლიტიკის, საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების,
მდგრადი განვითარების, ტრანსპორტის, მშენებლობის, საპენსიო სფეროს, ინვესტიციების და
კომუნიკაციების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• განხორციელდა 2014 წლის და 2015 წლის I-II კვარტლის მაკროეკონომიკური
სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი;
• მომზადდა სექტორული მიმოხილვები/პრეზენტაციები და სხვადასხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების და ანალიტიკური ცენტრების ანგარიშების/კვლევების ანალიზი და
პრეზენტაციები;
• დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 20162019 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა;
• მომზადდა 2014 წლის წლიური და 2015 წლის პირველი კვარტალის საგარეო სავაჭრო
ბრუნვის ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში;
• ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში
მიმდინარე პროექტის „SME Policy Assessment (SBA Index)“ შეფასების ინდიკატორების
ცვლილება/დახვეწაში, „SME Policy Assessment“-ის მეორე რაუნდის შეფასებაში და გარდა
აღნიშნულისა დაასრულა
პროექტის „SME Policy Assessment (SBA Index 2014)“
თვითშეფასების ნაწილი;
• სამინისტროს
კოორდინაციითა
და
OECD-სთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით,
მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020
წლებისთვის) და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
• DCFTA-ს თაობაზე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ბიზნესის ინფორმირების მიზნით,
დაიბეჭდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე საინფორმაციო ბუკლეტი
და ასვვე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა
თემატური
შეხვედრები
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ბიზნეს
სექტორის,
ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან;
• მომზადდა: ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველ
თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA) განხორციელების
2014 წლის ანგარიში 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით; ევროკავშირთან
ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი
კვარტალის ანგარიში სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში,
• გაფორმდა შემდეგი საერთაშორისო ხელშეკრულებები: საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომერციის
სამინისტროს ერთობლივი განცხადება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა და საქართველოს
შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების გამართვის ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის კვლევის დაწყების შესახებ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ვაჭრობის სამინისტროს
შორის აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის განვითარებისათვის თანამშრომლობის
შესახებ მემორანდუმი; საქართველოს მთავრობასა და ბელორუსის რესპუბლიკის
მთავრობას შორის ტურიზმისა და ასევე, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის
სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება და სხვა;
• ხელმოსაწერად მომზადდა შემდეგი საერთაშორისო ხელშეკრულებები: სლოვენიის
რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური
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თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება; საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის და ასევე, საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტეკნიკური რეგულირების, სტანდარტიზაციის,
მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
შეთანხმებები; საქართველოს მთავრობასა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის,
საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის, და ასევე.
საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშემიტური სამეფოს მთავრობას შორის
ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები და სხვა;
გაიცა
2530
საქონლის
წარმოშობის
სერტიფიკატი,
მათ
შორის:
საქონლის
არაპრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი - 390 ერთეული, ხოლო საქონლის
პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი - 2140 ერთეული (ფორმა „A” – 33 ერთეული
და ფორმა CT-1 – 2107 ერთეული);
აღმოსავლეთ პარტნიორობის გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილებების პანელის (EaP
Panel on Environment and Climate Change) მიერ ინიცირებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
მე-2 პლატფორმის ,,ეკონომიკური ინტეგრაცია და კონვერგენცია” ფარგლებში დაიწყო
მოქმედება პროექტმა „აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში მწვანე ეკონომიკის
განვითარება” (EaP Green). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაიმართა: სამუშაო
შეხვედრები, რომლებზეც წარმოდგენილი იქნა პროექტი „მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოების გარემოსათვის მისაღები ქმედებების ხელშეწყობა"; რესურსეფექტური და
ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების შესახებ კონფერენცია (UNIDO); OECD ორგანიზებით
სამუშაო შეხვედრები თემაზე „გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემების გაზიარება
(SEIS) და მწვანე ზრდის კონცეფცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და
ცენტრალურ აზიაში“ და სხვა;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების
შესაბამისად აღებული ვალდებულებიდან გამომდინარე, „EaP Green“ პროგრამის ერთერთი კომპონენტის ფარგლებში, შემუშავდა ,,გარემოზე ზემოქმედების შესახებ“
კანონპროექტი, რომელიც მოიცავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საკითხებს;
მიმდინარეობდა სამუშაოები დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის (LEDS)
შემუშავებასა და განხორციელებაზე, რომელიც ითვალისწინებს გრძელვადიან
პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას სათბური გაზების (GHG)
ემისიების შემცირების ხარჯზე;
საქართველო TRACECA–ს წევრ 6 ქვეყანასთან (სომხეთი, მოლდოვა, რუმინეთი, ტაჯიკეთი,
თურქეთი, უკრაინა) ერთად ჩაერთო TRACECA–ს მრავალმხრივი ნებართვების სისტემაში;
ქ. ბათუმში გაიმართა ხმელთაშუა და შავი ზღვის ჰიდროგრაფიული სამსახურების მე–19
კონფერენცია (MBSHG 19) თემაზე „ხმელთაშუა და შავი ზღვების აკვატორიაში უსაფრთხო
ნაოსნობის უზრუნველყოფა და საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრონული და
ქაღალდის რუკების წარმოება“, რომელსაც დაესწრო 29 ქვეყნის 54 დელეგატი;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა რეგულარული შიდა
ფრენები მესტიის მიმართულებით;
განხორციელდა სარეკრეაციო ტერიტორიებზე 74 პროექტის კომისიური განხილვა;
განხილულ და შემუშავებულ იქნა შენიშვნები: ქ. მცხეთის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის წინასპროექტო კვლევისა და გეგმარებითი დავალების პროექტთან
დაკავშირებით;
ურეკი-შეკვეთილის
ტურისტულ-სარეკრეაციო
კომპლექსის
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მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების
რუკის შემუშავებისათვის, გეგმარებით დავალებასთან დაკავშირებით; ხერთვისი-ვარძიაოლოდას კულტურული ლანდშაფტის და ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების
10 სოფლის გეგმარებით დავალებებთან დაკავშირებით; ქ. დუშეთის მიწათსარგებლობის
გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით; მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წილკანში
ლუდსახარში ქარხნის მშენებლობისათვის წინასაპროექტო კვლევასა და გეგმარებით
დავალებასთან დაკავშირებით;
განხილულ და შეთანხმებულ იქნა: სოფელ საგურამოში სს ,,ალიანს ჯგუფი ლიზინგის“
საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსისა და ტრენინგ ცენტრის
მშენებლობისათვის წინასაპროექტო კვლევა და გეგმარებითი დავალება; „ხერთვისივარძია-ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის
შედგენის“ მეორე ეტაპის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა სამუშაოები ევროკოდების თარგმნა/რედაქტირებასთან დაკავშირებით;
საპენსიო რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა მსოფლიო ბანკთან და აზიის
განვითარების ბანკთან, დაიხვეწა და დეტალურად გაიწერა საპენსიო რეფორმის სამოქმედო
გეგმა, უწყებათაშორის ჯგუფთან განხილულ იქნა საპენსიო რეფორმის ახალი დეტალები;
ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრომ ქ. თბილისის მერიასთან და სს „საპარტნიორო ფონდთან”
ერთად მონაწილეობა მიიღო უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენაზე „MIPIM 2015” (ქ.
კანი), სადაც წარადგინა უძრავი ქონების სფეროში ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო
პროექტები და პრეზენტაცია ქვეყნის შესახებ;
40-ზე მეტ ინვესტორთან გაიმართა შეხვედრები წარმოების, ტურიზმის, სასტუმრო
ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის სფეროების სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით;
მომზადდა და გამოიცა საინვესტიციო კატალოგი „Investment Opportunities in Georgia“,
რომელშიც თავმოყრილია კერძო და სახელმწიფო საინვესტიციო პროექტები;
მიმდინარეობდა შემოსული განაცხადების განხილვა ქ. ფოთში ნავთობგადამამუშავებელი
ქარხნის განვითარების პროექტთან დაკავშირებით;
სამინისტროს ორგანიზებით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში, გაიმართა მასპინძელი ქვეყნის საინვესტიციო
სესია, სადაც განხილულ იქნა საქართველოში არსებული ეკონომიკური პოლიტიკა და
ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები;
ქ. თბილისში, არაბთა გაერთიანებული საამიროების დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში,
საგამოფენო ცენტრ „Expo Georgia”-ში ჩატარდა ბიზნეს ფორუმი, სადაც განხორციელდა
საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოსა და ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილი
საინვესტიციო პროექტების გაცნობა;
კატარის ტურიზმისა და უძრავი ქონების სფეროში მოქმედი კომპანიების „Urbacon Trading
& Contracting“ და „Hotels & Resort Construction Private Limited“ წარმომადგენლების
ვიზიტის ფარგლებში მიმდინარეობდა საპრივატიზაციოდ გამზადებული ქონების
დათვალიერება და აქტიური მუშაობა რამოდენიმე პროექტთან დაკავშირებით;
ესპანურ კომპანია „Mercado De San Miguel” წარმომადგენლებთან მიმდინარეობდა მუშაობა
ქ. თბილისში სავაჭრო ცენტრის/ბაზრის პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით;

130

•

•
•

•

•

•

•

საერთაშორისო ღონისძიებისათვის „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი“ მომზადდა
ღონისძიების ოფიციალური ვებგვერდი http://tbilisisilkroad.ge/ და მიმდინარეობდა
მოლაპარაკებები ღონისძიებაში მონაწილე პანელისტებთან და მოდერატორებთან;
შემუშავდა ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ფოსტის
სფეროს ევროპულთან ჰარმონიზებული სტანდარტების ნუსხა;
მომზადდა საფოსტო მარკების ესკიზების პროექტები („ევროპის ახალგაზრდული
ოლიმპიური ფესტივალი - თბილისი 2015“, „ევროპა 2015 - ძველი სათამაშოები“,
„ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირი (ITU) - 150 წელი“, „აკაკი წერეთლის და
ვაჟა-ფშაველას გარდაცვალებიდან 100 წელი“, „ბორის პაიჭაძის დაბადებიდან 100 წელი“),
რომლებიც განხილული და მოწონებული იქნა საფოსტო მაკრების გამოცემის
მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომაზე;
მიმდინარეონდა „მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის მიზნით ღია დაშვების
პრინციპზე დამყარებული ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის შექმნისა და
მომსახურების მიწოდების შესახებ“ პროექტთან დაკავშირებული სამუშაოები,
სამინისტროსა და ავსტრიის, მოლდოვის, უნგრეთის შესაბამის სამინისტროებს შორის
გაფორმდა ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფოსტის და
ინოვაციების სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები/ხელშეკრულებები;
მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, მომზადებულ
იქნა საქართველოში ფოსტის სფეროს რეფორმის და განვითარების კომპლექსური გეგმის
(IPDP) პროექტი;
მონაწილეობა იქნა მიღებული მსოფლიო საფოსტო კავშირის 26-ე კონგრესის (გაიმართება
სტამბულში 2016 წელს) მოსამზადებელ ღონისძიებებში (მსოფლიო საფოსტო სტრატეგიის
კონფერენციაში; ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების კონფერენციებში და სხვა).

5.1.2. სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებებია:
• მიმდინარეობდა თბილისის უბნებისა (ოთხი უბანის) და რეგიონების ინვენტარიზაცია.
აღნიშნული სამუშაოების შედეგად თბილისში აღმოჩენილია 130 აღურიცხავი სახელმწიფო
ობიექტი (საერთო ფართი - 275 955.77 კვ.მ), ხოლო რეგიონებში - 9 830 სახელმწიფო
ობიექტი (საერთო ფართი - 751 755 138.32 კვ.მ);
• თბილისში სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 716 ობიექტი, ხოლო რეგიონული
მომსახურების ცენტრებში - 43 ობიექტი, რომელთა საერთო ფართობი შეადგენს
შესაბამისად 383 150 კვ.მ. და 189 976.37 კვ.მ;
• სსიპ - იუსტიციის სახლთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
სერვისების დელეგირების თაობაზე. საპილოტე რეჟიმში სააგენტოს სერვისები მიეწოდა
მარნეულის იუსტიციის სახლს;
• საქმიანობის სრულყოფის მიზნით, მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო ქონების
აღრიცხვისა და განკარგვის ერთიანი ელექტრონული პორტალის დახვეწაზე;
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სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ
სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებულ
კონსოლიდირებულ რეაგირების პორტალში (CRP) ჩაერთო 40-მდე კერძო და სახელმწიფო
ორგანიზაცია და 22 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმო. 35
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოს წარმომადგენლებს
ჩაუტარდა ტრენინგი და პრეზენტაცია CRP პორტალის თემატიკაზე;
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის
ოპტიმიზაციის მიზნით, დასრულდა გაკოტრების საქმის წარმოება 39 საწარმოზე,
განხორციელდა 7 საწარმოს შერწყმა და 2 საწარმოს მართვის უფლებით გადაცემა.
განხორციელდა 31 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან
და ასევე, მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე განხილული 266
საკითხიდან დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 96 საკითხზე.
249 სახელმწიფო უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებს, ხოლო 561 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს. ადგილობრივ
თვითმმართველ
ერთეულებს
მიეცათ
თანხმობა
513
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად
რეგისტრაციაზე;
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1 389 იძულებით გადაადგილებულ პირთა
ოჯახი დააკმაყოფილა უძრავი ქონებით (ჯამში 74 970.50 კვ.მ.);
„აწარმოე
საქართველოში“
პროგრამის
ინფრასტრუქტურული
უზრუნველყოფის
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 11,9 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების 45
უძრავი ქონების გადაცემა, რომლიც მოსალოდნელი ინვესტიციების ოდენობა შეადგენს
58.5 მლნ ლარს და ითვალისწინებს 1 700 სამუშაო ადგილის შექმნას;
ჩატარდა მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის
შეფასება;
განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების
მიზნით, „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროგრამის ფარგლებში, სააგენტომ საქართველოს
რეგიონებში გაავრცელა 129 280 ცალი ფლაერი და ასევე, უზრუნველყო 108 მიმდინარე
აუქციონის შესახებ ინფორმაციის განთავსება საინფორმაციო პორტალ bpn.ge-ზე, რომელიც
პარალელურად ვრცელდებოდა სააგენტოს ვებ-გვერდზე და სოციალურ მედიაში;
მიმდინარეობდა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს და ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და
სისტემატიზაცია.

5.1.3. მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
•

საანგარიშო პერიოდში „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:
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 მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ ხელშეკრულებები გაფორმდა 19
ბენეფიციარ კომპანიასთან საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით და
ასევე, პროგრამის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში
ქონება გადაეცა 21 ბენეფიციარს;
 მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო საწარმოების პრობლემატიკის კვლევა მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით;
 ბენეფიციარი კომპანიების საწარმოო ხაზის გამართვის პროცესში განხორციელდა
ტექნიკური დახმარების და საკონსულტაციო მომსახურების საჭიროებების ანალიზი,
დაიხვეწა სააპლიკაციო ფორმა, რომლის მეშვეობითაც კომპანიები დააფიქსირებენ
საჭიროებებს საკონსულტაციო მომსახურების მიმართულებით;
 გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო
და
მცირე
მეწარმეობის
ნაწილით
გათვალისწინებულ
განმახორციელებელ
ორგანიზაციებთან რეგიონებში (კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი,
რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი);
 გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სააგენტოსა და სასტუმროების
ქსელ ,,მგზავრებს“ შორის, რომლის ფარგლებშიც სასტუმროს წარმომადგენლები
დამატებით ტექნიკურ და საკონსულტაციო მომსახურებას გაუწევენ იმ ბენეფიციარებს,
რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან საოჯახო ტიპის სასტუმროს გამართვით;
 სააგენტოს ინიციატივით გაიმართა რეგიონის მოსახლეობასთან საინფორმაციო ტიპის
შეხვედრები;
 GIZ-ის მხარდაჭერით სააგენტომ ჩაატარა სამუშაოები EFQM (ევროპის საზოგადოება
ხარისხიანი მენეჯმენტისთვის) სტანდარტების დანერგვის მიზნით და შესაბამისი
სერტიფიკაციის მოსაპოვებლად;
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით,
მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო საწარმოების პრობლემატიკის კვლევა,
სსიპ - მეწარმეობის განვითარებისა და სსიპ - ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტოები ერთობლივი კონსორციუმით გაწევრიანდნენ „Enterprise Europe Network"-ში
(EEN);
ევროპული განათლების ფონდის (ETF) მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა ტრენინგის
საჭიროების შეფასების ინდიკატორებისა და შესაბამისი მექანიზმების შემუშავების
საკითხებზე, ხოლო იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსთან (JICA) „რეგიონალური განვითარების პროგრამის“ მიმართულებით;
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა „Open-space"
პრინციპით მოწყობილი მომსახურების ცენტრი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს
გაუწევს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, ხოლო სააგენტოს სერვის ცენტრში შეიქმნა
ბიზნეს ლიტერატურაზე ორიენტირებული ბიბლიოთეკა;
სააგენტოს ბენეფიციარი კომპანიების მენეჯმენტის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და
მართვის უნარების გაძლიერების მიზნით სააგენტომ გამართა „E&Y – Mini MBA"
ტრეინინგ-ციკლი;
მიმდინარეობდა მუშაობა პროფესიულ სასწავლებლებში მეწარმეობის კურსების
დანერგვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
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დასრულდა მოლაპარაკება წამყვან კვლევით და ანალიტიკურ ორგანიზაციასთან
„Euromonitor", რის საფუძველზეც სააგენტო შეღავათიან ფასად მიიღებს წვდომას 10
ქვეყნის ყველა ეკონომიკურ სექტორზე;
სააგენტოს მიერ განხორციელდა საორგანიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები
ფარმაცევტიკის, საკვებისა და სასმელის საერთაშორისო გამოფენებში („Sial China 2015",
„Summer Fancy Food Show 2015", „Rigafood 2015", „Polagra 2015", „ CPHI 2015" და „Anuga
2015") მონაწილეობის მიზნით;
გაიმართა ექსპორტის მენეჯერის სასერთიფიკატო კურსი, რომელზეც 35 ექსპორტის
მენეჯერი გადამზადდა საერთაშორისო გაყიდვების უკეთ წარმოების კუთხით;
60-მდე ქართულ კომპანიას და ინდივიდუალურ პირს გაეწია კონსულტაცია ექსპორტის
პროცედურებსა და ტარიფებთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა სავაჭრო პორტალის „Tradewithgeorgia" განახლება.

5.1.4. საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (პროგრამული კოდი 24 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო
საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მიზნით, ტელეკომუნიკაციების
საერთაშორისო კავშირისა (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, სამინისტროს
სისტემაში შემავალი ორგანიზაციების კოორდინირებული საქმიანობით განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:
• მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის სახელმწიფო მიწისზედა საეთეროსამაუწყებლო ქსელის მშენებლობის სამუშაოები;
• განხორციელდა სახელმწიფო მულტიპლექს პლატფორმის მშენებლობის პროცესების
მონიტორინგი და კოორდინაცია;
• მომზადდა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა სოციალურად
დაუცველი მოსახლეობის შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფის წესი, რომლის
მიხედვით ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო და შპს „საქართველოს ფოსტა“
ახორციელებენ მოსახლეობისთვის სახელმწიფოს მიერ შეძენილი სეთ-თოფ-ბოქსების
გაცემა/ჩაბარების პროცესს;
• ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო „ქსელის მონიტორინგის ცენტრის“ ელექტრონული
მონაცემების მიხედვით, ეტაპობრივად ამოქმედდა პარალელური მაუწყებლობის რეჟიმი
(ე.წ. სიმულკასტი), რომელიც იძლევა მაუწყებელთა პროგრამების ანალოგურ და ციფრულ
ფორმატში ერთდროულად გავრცელების საშუალებას;
• მიმდინარეობდა ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის მშენებლობის მეორე ეტაპი,
რომელიც მოიაზრებს გადამცემი სადგურების დამატებას ჩრდილოვანი ზონების დაფარვის
მიზნით.
• მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია,
კერძოდ: მომზადდა და მაუწყებლების სატელევიზიო არხებზე განთავსდა სარეკლამო
ვიდეო კლიპები (20 მოკლემეტრაჟიანი ვიდეორგოლი უფასო სოციალური რეკლამის
სტატუსით განთავსდა თითქმის ყველა სამაუწყებლო ბადეში, მათ შორის რეგიონულ
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მაუწყებელთა ასოციაციაში გაწევრიანებული 24 ტელეკომპანიის სარეკლამო ბადეებში),
ტიპოგრაფიულად დაიბეჭდა და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო ბუკლეტები
და ასევე, რეფორმასთან დაკავშირებული სიახლეები გაშუქდა ბეჭდურ და ონლაინ
გამოცემებში;
ამოქმედდა საინფორმაციო-საცნობარო ქოლცენტრი და მისი ცხელი ხაზი „1480“. დაიწყო
ფუნქციონირება სააგენტოს ოფიციალურმა ვებგვერდმა www.digitaltv.ge, სადაც ქვეყნდება
რეფორმასთან დაკავშირებული მიმდინარე სიახლეები;
ენერგოსადისტრიბუციო კომპანიების მეშვეობით, მათთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე, საქართველოს მოსახლეობის 1 500 000-ზე მეტ ინდივიდუალურ აბონენტს
დაურიგდა სააგენტოს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ფლაერები, ხოლო რეგიონებში
მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს საინფორმაციო ფურცლები მიეწოდა სახელმწიფო
რწმუნებულ-გუბერნატორების სამხარეო ადმინისტრაციების დახმარებით.

5.1.5. საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24
01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სსიპ „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
საააგენტოს“ მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• მიმდინარეობდა საქართველოში პირველი ტექნოლოგიური პარკის შექმნასთან
დაკავშირებული სამუშაოები, რომელიც იძლევა თანმდევი მაღალტექნოლოგიური და
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების პროტოტიპების, ინოვაციებზე და
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკოსისტემის შექმნის შესაძლებლობას;
• ბათუმსა და ქუთაისში დამატებით სამრეწველო ინოვაციების 2 ლაბორატორიის (FAB LAB)
და ინოვაციების 10 ლაბორატორიის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოში პირველი ბიოტექნოლოგიური ცენტრის
კონცეფციისა და ასევე, ტექნოლოგიური პარკის ბაზაზე სტარტაპების ხელშემწყობი ბიზნეს
აქსელერატორის შექმნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
• 2020 წლისათვის ქვეყანაში 40 000 IT სპეციალისტის მოსამზადებელი პროგრამის
ფარგლებში, უკრაინელი ტრენერების ჩართულობით გადამზადდა 53 ტრენერი და
შემდგომ, გადამზადებული ტრენერების მიერ მიმდანარეობდა სპეციალისტთა მომზადება
ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებებით;
• ჩატარდა: სტუდენტებზე გამიზნული 2 თვიანი ტრენინგი თემაზე „ინოვაციებისა და
ინიციატივების მართვა"; ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და
მათ საქმიანობაში ინოვაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგები თემაზე
„ინოვაციების მართვა და ორგანიზაციული კულტურა" და საჯარო ლექცია თემაზე
„მენეჯმენტი თანამედროვე დაჩქრებულ მსოფლიოში";
• ჩატარდა საგრანტო კონკურსი, ქვეყნის მასშტაბით, ე.წ. ჰაკათონების, მეიქათონებისა და
კრეათონების ტიპის ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობისათვის;
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•
•

•
•

•

•

•
•

•

მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოში ინოვაციების სამართლებრივი ჩარჩოს
შექმნასთან დაკავშირებით. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ჩარჩოს ფორმირებისა და
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დამყარების
მიზნით,
სააგენტოს
მხრიდან
იდენტიფიცირებულ და მომზადებულ იქნა პროექტი „ჰორიზონტი 2020“;
შედგენილ იქნა საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის მსოფლიო ბანკის
სასესხო პროექტის კონცეფცია;
დაიწყო მუშაობა: ევროკავშირის „FP7 Inconet“ პროგრამის დახმარებით საქართველოს
მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის შეფასების დოკუმენტზე;
ბიბლიოთეკების ბაზაზე 5 საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრის ფორმირებაზე;
„ST-ART-UP მარათონის" ფარგლებში შეიქმნა 15 Startup კომპანია და მათი საკუთარი
პროდუქტის რეალიზაცია განხორციელდა სავაჭრო ცენტრ ,,თბილისი მოლში“;
გაიმართა ღონისძიება „ინოვაცია არქიტექტურაში“ (მოიცავდა ლექცია-სემინარებს,
პრეზენტაციებს, მოხსენებებს), რომელმაც დააკავშირა სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენები,
აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები და კრეატიული ახალგაზრდები;
სააგენტოს, კომპანია „Easy Soft“-ისა და ასოციაცია „CG Georgia“-ს ორგანიზებით ჩატარდა
კომპიუტერული გრაფიკის საერთაშორისო ფესტივალი „ICG 2015“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო დონის სპეციალისტებმა;
გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები: სააგენტოს, კომპანია „Potters”-სა და
ვლადიმერ კომაროვის სახელობის N199 ფიზიკა-მატემატიკურ საჯარო სკოლას შორის
სკოლის ბაზაზე ინოვაციების ლაბორატორიის შექმნასთან დაკავშირებით და ასევე,
სააგენტოს, კომპანია „ომედია”-სა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სასაწვლო ცენტრ
„მზიურს“ შორის ცენტრის ბაზაზე ინოვაციების ლაბორატორიის შექმნასთან
დაკავშირებით;
ჩამოყალიბდა ტრენერთა 6 კაციანი ჯგუფი, რომელიც 2015 წელს დამატებით მოამზადებს
120 ტრენერს საინფორმაციო ტექნოლოგიების პერსპექტიული მიმართულებებით;
შეიქმნა საქართველოს Startup აქსელერატორთა ქსელი, რომლის ფარგლებშიც სააგენტო
ითანამშრომლებს საქართველოში არსებულ ყველა წამყვან უნივერსიტეტთან, მათ ბაზაზე
სტუდენტური სტარტაპ აქსელერატორების ჩამოყალიბების მიზნით და ასევე, ინოვაციურ
პროექტებში ინვესტირებით დაინტერსებულ ქართველ ინვესტორთა კლუბი „ენჯელ“
(GAIC);
სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლებს ჩაუტარა ვორქშოფი თემაზე:
„ციფრული ეკონომიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მზარდი როლი ქვეყნის
პროდუქტიულობისა და ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პროცესში“;

5.2 შემოსავლების მობილიზება
(პროგრამული კოდი 23 02)

და

გადამხდელთა

მომსახურების

გაუმჯობესება

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - შემოსავლების სამსახური
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• ქ. ბრიუსელში (ბელგია) გაიმართა ევროკავშირის და EFTA ქვეყნების სამუშაო ჯგუფის 158-ე
სხდომის შეხვედრა ტრანზიტის საერთო კონვენციის და საქონლით ვაჭრობის
ფორმალობების გამარტივების კონვენციის შესახებ, სადაც მოკლე პრეზენტაციის სახით
წარდგენილ იქნა საქართველოში ტრანზიტის საერთო და საქონლით ვაჭრობის
ფორმალობების გამარტივების კონვენციებთან მიმართების მიმდინარე პროგრესი (აღინიშნა
ის ფაქტიც, რომ ჩამოყალიბდა კომისია და სამუშაო ჯგუფი სხვადასხვა დეპარტამენტის
წარმომადგენლებით), რაც დადებითად შეფასდა წევრი ქვეყნების მხრიდან;
• „ლიცენზირების, ნებართვებისა და სერტიფიკატების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში“
დაემატა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვების აღრიცხვის პროგრამული
მოდული, სადაც ხდება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, კონვენციებითა
და
საქართველოს
საკანონმდებლო
აქტებით
გათვალისწინებული
ნებართვა/ავტორიზაციების აღრიცხვა და გამოყენების კონტროლი;
• საბაჟო დეპარტამენტი გაწევრიანდა საქართველოში დოპინგსაწინააღმდეგო პოლიტიკის
განვითარებისა და სამართლებრივი მექანიზმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის
საკითხებზე ექსპერტთა ჯგუფში;
• განხორციელდა თიზ-ში მდებარე საბაჟო გამშვები პუნქტის დათვალიერება.
ამავდროულად, მიმდინარეობდა მუშაობა აღნიშნული თიზ-ის ფუნქციონირების
დაწყებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებების (სამართლებრივ
აქტებში აუცილებელი ცვლილებისა და დამატებების შეტანა, საბაჟო გამშვები პუნქტის
შექმნა, შესაბამისი კადრებით დაკომპლექტება, საბაჟო კონტროლის პროცედურების
განხორციელების ტექნოლოგიური სქემის მომზადება) გასატარებლად;
• შემოსავლების სამსახურის მიერ პროგრამა oracle-ში შემუშავებულ იქნა პროგრამული
მოდული „სავალუტო დეკლარაცია“, რომელშიც ხორციელდება 30.0 ათას ლარზე (ან მის
ეკვივალენტზე სხვა ვალუტაში) მეტი ნაღდი ფულის-ეროვნული და უცხოური ვალუტის,
ჩეკებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების გადამაადგილებელი ფიზიკური პირების შესახებ
მონაცემების შეყვანა. აღნიშნული ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში მიეწოდება ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურს. დაფიქსირდა დეკლარირების 1977 ფაქტი;
• განხორციელდა რენტგენის სკანერების მომსახურე ფირმების მიერ შესრულებული
სამუშაოების მონიტორინგი, დაზიანებული რენტგენოსკანერები (5 ბარგისა და 2
სატვირთო) მოყვანილ იქნა მწყობრში. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობასთან
გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს გადმოეცემა 11
კომპლექტი რენტგენო-სკანერი;
• საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტში განხორციელდა მიმდინარე კონტროლის
პროცედურების საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, ქვეყნის
სპეციფიკის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის
დახმარებით, წამყვანი ქვეყნების საგადასახადო კონტროლის განხორციელების
გამოცდილების გაზიარება. კერძოდ კი, ამ მიმართულებით მიმდინარე წლის თებერვალსა
და მარტში TWINING-ის პროგრამის ფარგლებში ავსტრიელი ექსპერტების მიერ
გაზიარებული იქნა გამოცდილება ავსტრიაში მიმდინარე კონტროლოს პროცედურების
ნაწილში;
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5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
• შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სამოქმედო გეგმა;
• მომზადდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს
წარედგინა საქართველოს 2014 წლის წლიური და საქართველოს 2015 წლის I კვარტლის
შესრულების ანგარიშები;
• საქართველოს პარლამენტს წარედგინა „საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი.
• საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადებში ინფორმაციის სახით წარედგინა 2015-2018 წლების ქვეყნის ძირითადი
მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი;
• საქართველოს მთავრობას წარედგინა ინფორმაცია 2016-2019 წლების ძირითადი
მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი
მიმართულებების შესახებ;
• მიმდინარეობდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის
დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზების სამოქმედო გეგმის
შემუშავება;
• საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“
ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონი ევროსაბჭოს 2011 წლის 21 ივნისის
2011/64/EU დირექტივასთან დაახლოების მიზნით, რაც გულისხმობს თამბაქოს ბაზარზე
სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დანერგვას, გადასახადების ადმინისტრირების
გამარტივებასა და თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებების გამკაცრებას;
• მომზადდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების კანონპროექტი,
რომელიც მიზნად ისახავს სამართლიანი და მოქნილი ადმინისტრირებისათვის
სამართლებრივი ბაზის შექმნას, გადასახადების ადმინისტრირების სრულყოფას,
ცალკეული გადასახადის გადამხდელებისათვის საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქების,
ტექნიკური უზუსტობების და ბუნდოვანების აღმოფხვრას;
• გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „ვაჭრობის ხელშეწყობის შესახებ“ შეთანხმების
რატიფიცირებისათვის მოსამზადებლად;
• სახელმწიფო ვალის მართვის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მოწვევით, საქართველოს ესტუმრა მსოფლიო ბანკის მისია. აღნიშნული
მისიის ვიზიტის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს დახმარება გაეწია ვალის მართვის
შემდეგ საკითხებში: სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება; სახელწიფო
ვალის კანონის ცვლილების პროექტის მომზადება; მთავრობის ფასიანი ქაღალდების
ბაზრის განვითარება. აღნიშნული მისიის წევრების მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში
ასახული შენიშვნები და რეკომენდაციები გათვალისწინებულია სახელმწიფო ვალის
მართვის პროცესში;
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• გაგრძელდა თანამშრომლობა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან „Standard & Poor’s“,
„Fitch“
და „Moody’s“. „Standard & Poor’s“ და
„Fitch“ სარეიტინგო კომპანიების
მეთოდოლოგიით საქართველოს შეუნარჩუნდა „BB- სტაბილური” რეიტინგი, ხოლო
„Moody’s“ მეთოდოლოგიით - „Ba3 სტაბილური” რეიტინგი;
• დაგეგმილი პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების მიზნით, გრძელდებოდა
მოლაპარაკებები საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან შეღავათიანი ფინანსური
რესურსის მისაღებად;
• გაფორმდა 19 ხელშეკრულება, მათ შორის: 4 საგრანტო, 1 ქვესასესხო, 5 სასესხო და 9 სხვა
სახის;
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 22 აუქციონი,
რომლებზეც რეალიზებული იყო 625.0 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო
ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები;
• სახელმწიფო ვალის ეფექტური მართვის მიზნით იქმნება სახელმწიფო ვალის მართვის
სისტემა, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საგარეო და სახელმწიფო საშინაო ვალის ბლოკებს
და ინტეგრირებულია ხაზინის და ბიუჯეტის მოდულებთან. მიმდინარეობდა სახელმწიფო
საშინაო ვალის მოდულის სრულყოფა;
• ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
ხაზინის ერთიან ანგარიშის სისტემაში მოქცევისა და სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე
გადმოყვანის რეფორმის ფარგლებში 2015 წლის პირველი იანვრიდან სახაზინო სამსახურის
მომსახურებაზე სრულად გადმოვიდა ყველა დონის ბიუჯეტი, ასევე 560 მდე სსიპ და ა(ა)იპ;
• სახაზინო სამსახურის მიერ უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების
წარმოებისას არსებული ურთიერთობების დარეგულირების მიზნით მომზადდა და ხელი
მოეწერა „საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სახაზინო სამსახურისათვის ანგარიშების გახსნისა და უცხოური ვალუტით ოპერაციების
განხორციელების შესახებ” და „დისტანციური საბანკო მომსახურების შესახებ“
ხელშეკრულებებს;
• მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო
სისტემის მოდულების მორგებაზე თვითმმართველობების, სსიპ-ებისა და ააიპ-ების
საქმიანობის სპეციფიკასთან.
• დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული IPSAS სტანდარტების დანერგვის მიზნით,
განხორციელდა IPSAS 1, IPSAS 13, IPSAS 19, IPSAS 22, IPSAS 23, IPSAS 24-ის შესწავლა და
ანალიზი არსებულ სააღრიცხვო სისტემასთან მიმართებით;
• ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის,
გრაფიკში ცვლილების შეტანის, სასესხო დავალიანების პატიების შესახებ კომისიისათვის
წარსადგენად 2015 წელს შემოსულ იქნა 11 წერილობითი მომართვა. იმ სუბიექტებს,
რომელთა მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამებოდა კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს მიეცათ შესაბამისი მითითებები და რეკომენდაციები, ხოლო
სრულყოფილი დოკუმენტაციის მქონე საწარმოებზე მომზადდა სათანადო მასალები და
განსახილველად წარედგინა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილ
ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის
მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელ კომისიას;
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• გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ლიტველ ექსპერტთან და ასოცირების ხელშეკრულების
ეფექტიანი დაგეგმვისა და მონიტორინგის მიზნით შემუშავდა გრძელვადიანი პოლიტიკის
განმსაზღვრელი დოკუმენტი;
• ძალაში შევიდა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
შესახებ შეთანხმება პორტუგალიასთან და „საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
შესახებ 2006 წლის 1 ივნისის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ოქმი;
• ხელი მოეწერა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
შესახებ შეთანხმებებს კვიპროსთან, ბელარუსთან, ისლანდიასა და ლიხტენშტაინთან;
• გაიმართა მოლაპარაკებები და პარაფირებული იქნა შეთანხმების ტექსტები პოლონეთთან,
სამხრეთ კორეასთან და საუდის არაბეთთან;

5.4 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
• გატარდა ელექტრონული ბიუჯეტის სისტემის (eBudget) რეფორმა, რომლის მეშვეობითაც
სსიპ-ებს, ააიპ-ებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებს,
სისტემის გამოყენებით, საკუთარი ბიუჯეტების დაგეგმვისა და შემდგომი დაზუსტებების
საშუალება მიეცათ. აღნიშნული სისტემაში დამატებული ფუნქციონალის საშუალებით
სსიპ-ების წარმომადგენლები თავად ახერხებენ საკუთარი მხარჯავი დაწესებულების
ფარგლებში განხორციელებული საკუთარი სახსრების წყაროს ხარჯთაღრიცხვის
ცვლილების ცნობების დამტკიცებას. ასევე, ჩატარდა კანონში ცვლილების შესაბამისი
სამუშაოები როგორც სატესტო, ასევე რეალურ გარემოში;
• სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა (eTreasury) - ხაზინის ბექოფისში დაემატა ახალი ანგარიშგებები, რესურსების კონტროლის, ფულის კონტროლის,
გადასახდელების ფუნქციონალური შესრულების, ნორმატივების გატარებები, CPV-ების და
სხვა. CPV-ების ანგარიშგებები დაემატა მხარჯავების პორტალზეც. აგრეთვე, ხაზინის ბექოფისში, კონსოლიდაციის ანგარიშგებებს დაემატა ახალი ფილტრები და რიგ შემთხვევებში
შეიცვალა არსებული ფილტრების მუშაობის პრინციპი. დაგენერირების ლოგიკა შეიცვალა
საფინანსო უწყებისა და მხარჯავების პორტალზე არსებულ ზოგიერთ ანგარიშგებაშიც;
• eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა - განხორციელდა
სისტემის სრულყოფა/დახვეწა სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ, სისტემას დაემატა
ახალი ფუნქციონალები, ასევე განხორციელდა არსებული ფუნქციონალების დახვეწა.
განახლდა კლასიფიკატორების მართვის სქემა და თანამშრომლის პირადი ბარათი,
დაიხვეწა მასში არსებული ჩანართები და სტრუქტურის ჩანართი. აღნიშნული სისტემა
დანერგილია 50-ზე მეტ სახელმწიფო სტრუქტურაში. სისტემის პრეზენტაციები ჩატარდა
20-მდე სახელმწიფო ორგანიზაციაში;
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• eDMS – სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა - დასრულდა
მუშაობა და სამუშაო გარემოში განთავსდა სისტემის ახალი ვერსია, რომელშიც შესულია
საშინაო ვალის მართვისთვის საჭირო ყველა ფუნქციონალი;
• eDocument - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა - განხორციელდა სისტემის ოთხი
მსხვილმასშტაბიანი განახლება. ცვლილებები შეეხო სისტემის ძიების, ნავიგაციის,
ფილტრების და სხვა ფუნქციონალებს;
• eAuction - ელექტრონული აუქციონი - ვებპორტალს დაემატა „შეიძინეთ ახლავე“ (BuyItNow)
ფუნქციონალი და მობილური აპლიკაციის (IOS პლატფორმა) მეორე ვერსიაში განახლდა
ფიზიკური რეზიდენტი პირის რეგისტრაციის ფორმის და სამოქალაქო რეესტრის სერვისის
გამოყენების კომპონენტები;
• სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა შემდეგი
ტრენინგების, სემინარების და კონსულტაციების ციკლი:
 საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 90 ორგანიზაცია, 5769
მომხმარებელი,
მ.შ. ადგილობრივი თვითმმართველობის 66 ორგანო, 4287
მომხმარებელი;
 სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury - 499
მომხმარებელი;
 ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა (eHRMS) – 21
ორგანიზაცია, 72 მომხმარებელი.

5.5 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
• განხორციელდა სტატისტიკური კვლევებისა და მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის
პროგრამის სამუშაოების დაგეგმვა, მართვა და ადმინისტრირება, მეთოდოლოგიური და
სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება. სამსახურის მართვის, მოსახლეობის
საყოველთაო აღწერის შედეგად მიღებული მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების და
სტატისტიკური კვლევების განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო, ფინანსური,
მატერიალურ-ტექნიკური
და
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით
უზრუნველყოფა;
5.6 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
• მიმდინარეობდა მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოებიდან
მიღებულ მონაცემთა დამუშავება, კერძოდ: გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების
გამოყენებით კითხვარების სამისამართო ნაწილის ლოგიკური კონტროლი და
გეომონაცემთა ბაზასთან მიბმა (შესრულებულის მთელი მოცულობის 90%), კითხვარების
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ელექტრონული ჩაწერის სამუშაოები (შესრულებულის მთელი მოცულობის 68%),
კორექტირების პროგრამული პროდუქტის მეშვეობით ლოგიკურად გაუმართავი
კითხვარების რედაქტირება.

5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
• ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოებისათვის საჭირო ფორმატით დამუშავდა
ინფორმაციის შიდა და გარე წყაროებიდან მოზიდული მონაცემები და მონაცემთა ბაზები;
განისაზღვრა 2014 წლის IV კვარტლის, 2014 წლის წლიური და 2015 წლის I კვარტლის
ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა პროდუქტი
წარმოების მეთოდით მიმდინარე ფასებში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE) სექციების მიხედვით, მთლიანი შიდა
პროდუქტი მუდმივ ფასებში, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ინდექსები.
გაანგარიშებულ იქნა 2014 წლის IV კვარტლის, 2014 წლის წლიური და 2015 წლის I
კვარტლის
ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული
მაჩვენებლები, მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით
მიმდინარე ფასებში, სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა, მონეტარული სისტემის,
ფინანსური ბაზრისა და ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები;
• გაანგარიშდა 2014 წლის დეკემბრის და 2015 წლის იანვარ-მაისის ეკონომიკური ზრდის
ტენდენციების წინასწარი შეფასებები და გამოქვეყნდა ყოველთვიური ეკონომიკური
სტატისტიკის მაჩვენებლები;
• გამოქვეყნდა ელექტრონული ვერსია სტატისტიკური პუბლიკაციის - „საქართველოს
ეროვნული ანგარიშები 2013“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
• გაანგარიშებულ იქნა სამომხმარებლო ფასების ინდექსებისა და მწარმოებელთა
(სამრეწველო, სამშენებლო მასალების, სატვირთო გადაზიდვებისა და ექსპორტის) ფასების
ინდექსები (ყოველთვიურად);
• გამოქვეყნდა 2013 წლის კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში ეკონომიკის
ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით;
• გაანგარიშდა 2014 წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების წინასწარი მონაცემები
საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ.
დამუშავდა 2014 წლის დეკემბრისა და 2015 წლის იანვარ-მაისის მონაცემები საგარეო
ვაჭრობის შესახებ;
• განხორციელდა საწარმოთა 2014 წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების გამოკვლევის საველე
სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი, აგრეთვე საწარმოთა 2014 წლის
წლიური გამოკვლევის შერჩევისა და საველე სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა
მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და დამთავრებული მშენებლობის შესახებ 2014
წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი;
• მიმდინარეობდა ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების ყოველთვიური გამოკვლევა და ბიზნეს
რეგისტრის აქტუალიზაცია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის
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ეროვნული სააგენტოდან და შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემების
საფუძველზე;
განხორციელდა
ენერგორესურსების
მოხმარების
გამოკვლევის
მოსამზადებელი
(მეთოდოლოგიური და შერჩევის სამუშაოები) და საველე სამუშაოები;
ჩატარდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური
სუბიექტების, ასევე სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების 2014 წლის
გამოკვლევის საველე სამუშაოები;
დასრულდა შრომის სტატისტიკური გამოკვლევის 2014 წლის IV კვარტლის და წლიური,
2015 წლის I კვარტლის და 2014 წლის დეკემბრიდან 2015 წლის მაისის ჩათვლით
ყოველთვიური გამოკვლევის მონაცემების მოპოვება, პირველადი მასალების ლოგიკური და
არითმეტიკული კონტროლი, მოზიდული მასალის კომპიუტერში ჩაწერა, მონაცემთა ბაზის
კორექტირება, 2014 წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების არასამეწარმეო და სამეწარმეო
სფეროს მონაცემთა ბაზების გაერთიანება და ფორმირება, 2015 წლის II კვარტლისა და 2015
წლის ყოველთვიური გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები. 2014 წლის IV და 2015
წლის I კვარტლების მონაცემთა გავრცელება;
განხორციელდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოდან მიღებული 2014 წლის პირველადი დემოგრაფიული
მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება-ანალიზი, ასევე გამოქვეყნდა 2014 წლის
ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები, გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების
ძირითადი მიზეზების მიხედვით, 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის
რიცხოვნობა და სქესობრივ-ასაკობრივი შემადგენლობა, 2014 წლის მიგრაციული სალდო;
დასრულდა უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის 2015 წლის I და II კვარტლების და
ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის 2014 წლის დეკემბრისა და 2015
წლის პირველი ხუთი თვის საველე სამუშაოები. უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის 2014 წლის
დეკემბრისა და 2015 წლის პირველი ხუთი თვის და ადგილობრივი შინამეურნეობების
ტურიზმის კვლევის 2014 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის, ასევე 2015 წლის პირველი ოთხი
თვის პირველადი მასალების კომპიუტერში ჩაწერა და ლოგიკური კონტროლი.
ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის 2014 წლის IV და 2015 წლის I
კვარტლების მონაცემთა ბაზის კორექტირება. ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის
კვლევის 2014 წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების გავრცელება;
დასრულდა შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2015 წლის I და II
კვარტლების საველე საუშაოები, 2014 წლის დეკემბრისა და 2015 წლის პირველი ხუთი თვის
პირველადი მასალების კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური კონტროლი და კოდირება; 2014
წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების მონაცემთა ბაზის კორექტირება, 2014 წლის IV
კვარტლის, 2014 წლის წლიური და 2015 წლის I კვარტლის მონაცემთა გავრცელება;
ჩატარდა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის 2014 წლის დასკვნითი, 2015
წლის საწყისი და I კვარტლის გამოკითხვის საველე სამუშაოები, მანაცემთა ელექტრონული
სახით ჩაწერა და კომპიუტერული ლოგიკური კონტროლი. ჩატარდა გამოკვლევის 2014
წლის რაუნდის, 2015 წლის საწყისი და I კვარტლის გამოკითხვის მონაცემთა ბაზის
გაწმენდისა და ჰარმონიზაციის სამუშაოები;
მომზადდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის 2014 წლის IV და 2015 წლის I
კვარტლების მეცხოველეობის სტატისტიკის წინასწარი შედეგები და 2015 წლის ექსპრეს
მონაცემები საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ. მომზადდა 2014
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წლის საბოლოო მონაცემები და გამოქვეყნდა ელექტრონული პუბლიკაცია „საქართველოს
სოფლის მეურნეობა 2014“. ასევე, მომზადდა 2014 წლის IV და 2015 წლის I კვარტლების
მონაცემები სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ.
5.10 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 49 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე
ცნობადობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• დასრულდა ქიმიური სექტორის დეტალური კვლევა, რომელიც მოიცავს ინდუსტრიის
მიმოხილვას მსოფლიო ჭრილში, რეგიონული ბაზრების/კონკურენტების ანალიზსა და
საინვესტიციო
პროექტებსა
და
შეთავაზებებს
საქართველოში
საუკეთესო
საინვესტიციო/წარმოების პოტენციალის მქონე ქვე-სექტორების/პროდუქტების შესახებ;
• შემუშავდა თხილის წარმოებისა და გადამუშავების საინვესტიციო პროექტი, რომელიც
მოიცავს მსოფლიო და რეგიონის ბაზრების მიმოხილვას, კონკურენტების ანალიზს,
წარმოების ჯაჭვის აღწერას და ფინანსურ გათვლებს/შეფასებას;
• ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ჩატარდა კვლევა საქართველოს ყველაზე დიდი
ქალაქების (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი) კონკურენტი (უცხო ქვეყნების)
ქალაქების შესახებ;
• საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრები
შემდეგ პოტენციურ უცხოელ ინვესტორებთან:
 ფრანგული კომპანია „Louis Dreyfus Commodities“-ის წარმომადგენლებთან
საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოტენციალის გაცნობის მიზნით;
 თურქული კომპანია „NHL43 Pasta“-ის წარმომადგენლებთან საქართველოში
მაკარონის საწარმოს გახსნასთან დაკავშირებით;
 თურქულ-რუსულ
კომპანია
„დინამიკის“
წარმომადგენლებთან
ფოთში
ლოჯისტიკური ცენტრის, სასაწყობე მეურნეობისა და ტრანსპორტირების ერთიანი
სქემის შექმნასთან დაკავშირებით;
 „Hyndai construction and Engineering”-ის წარმომადგენლებთან გარდაბნის 500 MW
სიმძლავრის თბოსადგურის პროექტთან დაკავშირებით, ხოლო ლიტვური კომპანია
„Enerstena”-ს
დელეგაციასთან
საქართველოში
ბიომასის
თბოსადგურების
მშენებლობასთან დაკავშირებით;
 საქართველო-ბელორუსის ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში კომპანია „МАЗ”-ისა და
ბელორუსის საინვესტიციო და პრივატიზაციის სააგენტოს ხელმძღვანელებთან;
 იაპონიის
ბიზნეს
დელეგაციასთან
საქართველოში
მანქანის
ნაწილების
წარმოებასთან დაკავშირებით;
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 თურქულ კომპანია „Altas Group“-ის წარმომადგენლებთან სოიოს გადამამუშავებელი
საწარმოს შექმნასთან და ასევე, მათთვის მიწის იჯარით გადაცემასთან
დაკავშირებით;
 თურქულ კომპანია „Istanbul Textil”-ის წარმომადგენლებთან კახეთის გზატკეცილზე
ტექსტილის სასაწყობე ცენტრისა და შოუ-რუმის აშენებასთან დაკავშირებით;
 ტიანჯინის პორტის დელეგაციასთან („Tianjin Port Group“), რომელიც გაეცნო
საქართველოს ლოჯისტიკისა და პორტების განვითარების სფეროში არსებულ
საინვესტიციო შესაძლებლობებს;
 თურქული კომპანიების „Bayam“-სა და „Atomik Tekstil“-ის წარმომადგენლებთან
საქართველოში
ქსოვილებისა
და
ტანსაცმლის
ფაბრიკების
გახსნასთან
დაკავშირებით;
 EBRD–ს ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში იაპონური ბანკის “Mizuho”-ს
წარმომადგენლებთან
დიდი ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტებთან
დაკავშირებით;
 ინდური კომპანიების „Apna Punjab Resorts Ltd.“ და „Unique Mercantile India Pvt Ltd“-ს
წარმომადგენლებთან სასტუმროების განვითარებასა და გოლფის პროფესიონალური
მოედნის მშენებლობის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით;
 პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ჩართულ პლასტმასისა და ნეო პლასტმასის
საქართველო-აზერბაიჯანის
ერთობლივ
კომპანია
„Niu
Plast“-ის
წარმომადგენლებთან საწარმოს გაფართოებასთან დაკავშირებით;
 პოლონეთის საკონსულტაციო კომპანია „EURASIA”-ს მფლობელთან, რომელიც
დაინტერესდა
საქართველოს
საინვესტიციო
გარემოთი
და
ბიზნესშესაძლებლობებით სოფლის მეურნეობისა და წარმოების სექტორებში;
 საბავშვო კვებისა და ხილის წვენების მწარმოებელი გერმანული კომპანია „HIPP“-ის
წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით;
 ესტონელ მსხვილ ბიზნესმენთან თხილის ბიზნესის საკითხებთან დაკავშირებით;
 კომპანია „Marpro Logistics Georgia LLC“-ს (აზერბაიჯანი, თურქეთი, გაერთიანებული
ემირატები) წარმომადგენლებთან საქართველოში საგზაო ტვირთების გადამზიდავი
ტრანსპორტის ლოჯისტიკური ცენტრისა და მანქანის საბურავების მეორადი
წარმოების შექმნასთან დაკავშირებით;
 „International Enterprise Singapore“-ის, „Enterprise Estonia“-ს და „Financial Times“-ს
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის პერსპექტივებთან დაკავშირებით;
• საქართველოს რეგიონებში, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს
ორგანიზებით გამართულ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში, მოეწყო
რეგიონების განვითარების პროექტების პრეზენტაციები, რომელსაც დაესწრნენ როგორც
ადგილობრივი, აგრეთვე რეგიონში ინვესტირებით დაინტერესებული ბიზნეს-წრეების
წარმომადგენლები;
• საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებულ საქართველობელორუსის ბიზნეს ფორუმსა და საქართველო-ბელგიის ბიზნეს შეხვედრაზე სააგენტომ
გააკეთა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და პროექტების შესახებ;
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• ქ. ბრიუსელში, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს (EUGBC) ორგანიზებით
გამართულ „Georgia’s New Opportunities in Free Trade with the EU“ საერთაშორისო ბიზნეს
კონფერენციაზე სააგენტომ უცხოელ ბიზნესმენებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია
საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებზე და პროექტების შესახებ;
• EBRD 2015-ის ყოველწლიურ შეხვედრის ფარგლებში, პარლამენტის შენობაში სააგენტოს
მიერ
მოწყობილ
სტენდზე,
ღონისძიებაში
მონაწილე
ყველა
პოტენციურ
ინვეტორს/ბიზნესმენს მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და
ცალკეულ სეტქორებში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ;
• ფრანგული მეწარმეების გაერთიანება „MEDEF“–ის წარმომადგენლებთან გამართულ
შეხვედრაზე განხილული იქნა მიმდინარე წელს ქ. პარიზში დაგეგმილი ბიზნეს-ფორუმის
საორგანიზაციო საკითხები და ასევე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება თანამშრომლობის
მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე;
• საერთაშორისო საკონსულტაციო და აუდიტორული კომანია „KPMG“-ს მმართველი
პარტნიორების მიერ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც ესწრებოდა 85
მმართველი პარტნიორი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სააგენტომ წარადგინა საიანვესტიციო და
ბიზნეს კლიმატის ამსახველი პრეზენტაცია და გამართა შეხვედრები სხვადასხვა
სამინისტროებსა და უწყებებში;
• საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ავსტრიელ ბიზნესმენებთან
გამართულ „მრგვალი მაგიდის“ შეხვედრაზე და საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმზე
საინვესტიციო სააგენტომ გააკეთა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და
ბიზნეს შესაძლებლობების შესახებ, სადაც ბიზნესმენებს შესაძლებლობა ჰქონდათ
ამომწურავი ინფორმაცია მიეღოთ საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილ საინვესტიციო
პროექტებთან დაკავშირებით;
• ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქ. სიენში გამართულ საერთაშორისო საინვესტიციო და
სავაჭრო გამოფენებზე (მათ შორის „აბრეშუმის გზის“ საერთაშორისო გამოფენაზე),
სააგენტოს მიერ მოწყობილი სტენდის მეშვეობით, პოტენციური ინვესტორები გაეცნენ
ქვეყნის სიანვესტიციო შესაძლებლობებს ცალკეული სექტორების მიხედვით.
• ქ. ლონდონში, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და საერთაშორისო
საკონსულტაციო კომპანია „Cushman Wakefield Veritas Braun“-ის ორგანიზებით ჩატარებულ
უძრავი ქონების საინვესტიციო ფორუმზე „Invest in Georgian Real Estate” მოეწყო
საქართველოში არსებული ეკონომიკური და საინვესტიციო გარემოს გაცნობა;
• საქართველოში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ბიზნეს დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში,
საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნეს პოტენციალის გაცნობის მიზნით, საინვესტიციო
სააგენტოს
დახმარებით
მოეწყო
შეხვედრები
სხვადასხვა
სამინისტროებში,
ორგანიზაციებში, და აგრევე, საინფორმაციო ტურები თბილისის იუსტიციის სახლსა და
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, რათა სტუმრები გაცნობოდნენ აღნიშნული უწყებების
მუშაობის პრინციპებს და სერვისებს;
• საქართველოს ეროვნულმა საინვესტიციო სააგენტომ გამართა პრეზენტაცია, რომელსაც
ესწრებოდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო
საფინანსო
და
საკონსულტაციო
ორგანიზაციებისა
და
ბიზნეს
ასოციაციების
წარმომადგენლები;
• საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით ჟურნალისტებთან
გამართულ
შეხვედრაზე
მოეწყო
საერთაშორისო
აუდიტორული
და
ბიზნეს
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საკონსულტაციო კომპანია „BDO International“-ის მიერ საინვესტიციო გარემოს
შემსწავლელი კვლევის დეტალური შედეგებისა და ქვეყანაში მიმდინარე საინვესტიციო
სიახლეების პრეზენტაცია;
• დასრულა მუშაობა სააგენტოს ახალ ინგლისურენოვან ვებ-გვერდზე. სადაც განთავსებულია
ზოგადი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, დეტალური ინფორმაცია საქართველოში
საინვესტიციო კუთხით ყველაზე მიმზიდველი სექტორების, ამჟამად მიმდინარე
საინვესტიციო პროექტების, სამართლებრივი დოკუმენტების და მათი მიღების
პროცედურების შესახებ. ახალი ვებ-გვერდი ასევე დატვირთულია ინტერაქტიული
მოდულებით და საქართველოს საინვესტიციო რუკით, რომელიც შექმნილია „Google Map“ის პლატფორმაზე და მომხმარებლისათვის იძლევა დეტალურად ნახვის საშუალებას, ყველა
იმ საინვესტიციო ლოკაციასა და პროექტზე, რომელიც ამჟამად მზადაა ინვესტირებისათვის.
5.12 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის პირველი ეტაპის ფარგლებში
დასრულდა სააგენტოს ფიზიკური ინფრასტრუქტურის რენოვაციის სამუშაოები, ხოლო მეII ეტაპის ფარგლებში მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარების პროექტისა და სააგენტოს
ეტალონური ბაზის განახლებისათვის შესყიდვის პროექტის განხორციელება;
• ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო დაჯილდოვდა 2014 წელს
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის;
• სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის დაკალიბრების და გაზომვის შესაძლებლობების
(CMC) ელექტრობის დარჩენილი 12 ჩანაწერი გამოქვეყნდა ზომისა და წონის
საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) მონაცემთა ბაზაში, რაც ნიშნავს აღნიშნულ სფეროებში
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ გაცემული დაკალიბრების და გაზომვების
სერთიფიკატების საერთაშორისო აღიარებას;
• ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) მიერ სააგენტოს მიეცა CMC მონაცემებით
დაფარულ სფეროებში (ელექტრობა, მასა და ტემპერატურული გაზომვები) გაცემულ
დაკალიბრებისა და გაზომვის სერტიფიკატებზე ურთიერთაღიარების შეთანხების (CIPM
MRA) ლოგოს დატანის უფლება;
• სააგენტომ აღიარებულ სფეროებში გაუწია მომსახურება სომხეთის აკრედიტებულ კერძო
საგამოცდო ლაბორატორიას, რომელმაც სააგენტოს მომართა საწონებისა და
თერმომეტრების დაკალიბრების და აღიარებული დაკალიბრების სერტიფიკატების
მიღების მიზნით;
• სააგენტოში პერმანენტულად ხორციელდებოდა ეტალონური ბაზის შენახვისათვის
აუცილებელი სამუშაოები;
• სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის
ISO/IEC 17025 მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარდა ყოველწლიური ანალიზი;
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სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების მიერ დასრულდა
„VIM მეტროლოგიის საერთაშორისო ლექსიკონი - ძირითადი და ზოგადი ცნებები და
განმარტებები“ ლექსიკონის ქართულენოვანი პროექტის განხილვა;
COOMET-ის „ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი
საერთაშორისო შედარებების“ პროექტის ფარგლებში სააგენტომ წამყვანი (პილოტი)
ლაბორატორიის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო გაზომვით სამუშაოებში;
დამთავრდა COOMET-ის „სამრეწველო სიხშირის ცვლადი ძაბვის (1...150) კვ ელექტრული
ტევადობის და დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის გაზომვის ეტალონური
სისტემების დამატებითი შედარებები“ მეორე ეტაპის გაზომვითი სამუშაოები და
მიმდინარეობდა სამუშაოები შედარების ანგარიშის „Draft A“ მოსამზადებლად;
გეომეტრიული გაზომვების ეტალონურ ლაბორატორიაში, სხვადასხვა გაზომვის
საშუალებების დაკალიბრების პროცედურების შემუშავების პროცესში, შემუშავებული და
მიღებული იქნა შემდეგი პროცედურები: „სიგრძის საზომი რულეტები. დაკალიბრების
პროცედურა“ და „მეტროჭოკები ნავთობპროდუქტების დონის გაზომვებისათვის
საცავებში. დაკალიბრების პროცედურა ”;
ჩატარდა სამრეწველო მრიცხველების დასაკალიბრებელი სტენდის მოდერნიზაციის
სამუშაოები და განხორციელდა ლაბორატორიული პროცედურების გადამუშავება
(ბუნებრივი აირის სამრეწველო მრიცხველების დაკალიბრების პროცედურა და
საყოფაცხოვრებო მრიცხველების დასამოწმებელი სტენდის დაკალიბრების პროცედურა);
სააგენტოს მაიონიზებელი მეტროლოგიის განყოფილების მიერ დაკალიბრება 16 ხელსაწყო
და რადიაციული კვლევა ჩაუტარდა 26 ერთეულს;
სააგენტოს რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონურმა განყოფილებამ წარმატებით გაიარა
გეგმიური შემოწმება სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ;
სააგენტოს რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილების მიერ
ჩატარდა საკონტროლო სალარო აპარატის გამოცდა,
დარეგისტრირდა დაკანონებული გაზომვის საშუალების 14 ტიპი (ექსპერტიზა, აღიარება,
რეგისტრაცია), განხორციელდა 119 111 ერთეული გამზომი საშუალების პირველადი
დამოწმების აღიარება (მათ შორის: ელექტრომრიცხველები - 1 718 ცალი, გაზის
მრიცხველები - 95 862 ცალი, წყლის მრიცხველები - 21 531 ცალი);
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების, ,ელექტროტექნიკური კომიტეტის’ (ტკ 1) და
„მენეჯმენტის
და
შესაბამისობის
შეფასება’
(ტკ
2)
მიერ
მომზადდა
რეკომენდაციები/შენიშვნები და საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი
საერთაშორისო სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები: „შესაბამისობის შეფასებაზოგადი მოთხოვნები პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანოების მიმართ’’; „შესაბამისობის
შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები პროდუქციის, პროცესებისა და სერთიფიკაციის
ორგანოების მიმართ’’; „შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერთიფიკაციას’’;
„ტურისტული მომსახურება - სასტუმროები და ტურისტების დაბინავების სხვა ტიპები“ და
სხვა;
საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) ეროვნული საინფორმაციო
ცენტრის მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად,
ინფორმაციისათვის დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების
ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების
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პროექტების შესახებ 187 ნოტიფიკაცია, ხოლო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის
სამდივნოში გაიგზავნა 1 ნოტიფიკაცია საქართველოში მიღებული ტექნიკური
რეგლამენტების შესახებ და ასევე, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს
მიეწოდა
საქართველოს
მიერ
ნოტიფიცირებული
ტექნიკური
რეგლამენტის,
სტანდარტებისა და შესებამისობის შეფასების პროცედურების 5 სრული ტექსტი;
საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 891 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი,
მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 458, სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) –
355, სსტ იეკ (ელექტროტექნიკური კომიტეტის სტანდარტი) - 65, სსტ უპუ (უნივესრალური
საფოსტო კავშირი) – 12, სსტ სენ ტს (ევროპის სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის
ტექნიკური სპეციფიკაცია) – 1;
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ გაიცა სულ 108 სტანდარტი, მათ შორის:
სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) – 61, სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი)- 21, გოსტ
(სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) – 8; რსტ (რესპუბლიკური სტანდარტი ) - 13 ; მი
(მეთოდური ინსტრუქცია ) - 2; სსტ (საქართველოს სტანდარტი) - 1; სსტ სენ ტს (ევროპის
სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის ტექნიკური სპეციფიკაცია) – 2.

5.14 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
• აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა
შესაბამისად, აკრედიტებულ იქნა 21 შესაბამისობის შემფასებელი პირი (მათ შორის:
საგამოცდო ლაბორატორია - 13; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 2; ინსპექტირების
ორგანო - 5 (2 დაკანონებული გაზომვის საშუალების დამმოწმებელი პირი და
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრი - 3);
სამედიცინო ლაბორატორია - 1);
• გეგმური მონიტორინგი გაიარა 33-მა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა (მათ შორის:
საკალიბრებელი ლაბორატორია - 3; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 1; პერსონალის
სერტიფიკაციის ორგანო - 1; ინსპექტირების ორგანო - 11 (10 ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების გზისთვის ვარგისობის ტესტირების ცენტრი და დაკანონებული გაზომვის
საშუალების დამმოწმებელი პირი - 1); საგამოცდო ლაბორატორია - 17);
• აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა დარღვევის გამო, აკრედიტაცია შეუჩერდა 3
აკრედიტებულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს (მათ შორის: საგამოცდო ლაბორატორია 1; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობის ტესტირების ცენტრი - 1;
დაკანონებული გაზომვის საშუალების დამამოწმებელი პირი - 1; პროდუქტის (პროცესის)
სერტიფიკაციის ორგანო - 1 (ორგანოს პირადი წერილობითი მომართვის საფუძველზე));
• განხორციელდა 5 აკრედიტაცია დამატებით სფეროში (მათ შორის: საგამოცდო
ლაბორატორია - 4 და საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1);
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აკრედიტაციის მოწმობის ვადის აღდგენის მიზნით ჩატარდა 1 პროდუქტის (პროცესის)
სერტიფიკაციის ორგანოს არაგეგმიური მონიტორინგი;
აკრედიტაციის ცენტრმა განახორციელა ინსპექტირების ორგანოების აკრედიტაციის
სფეროს გაფართოება, რაც ითვალისწინებს მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების
პერიოდული ინსპექტირების სფეროში აკრედიტაციის გზით კერძო სექტორზე
ინსპექტირების უფლებების დელეგირებას (მთავრობის მიერ მიღებული ტექნიკური
რეგლამენტების თანახმად).

6. ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
6.2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
 სსიპ საჯარო აუდიტის ისნტიტუტი
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 83 ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი, ასევე 10
ეფექტიანობის აუდიტი. გადამზადდა 6 თანამშრომელი ეფექტიანობის აუდიტის
მიმართულებით.
• მსოფლიო ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის გაფორმდა გრანტის
ხელშეკრულება პროექტზე „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის განვითარება“, რომლის მთავარი ამოცანაა სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურში აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის დანერგვა და განვითარება;
• დასრულდა პირველი IT აუდიტის ანგარიში „სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული
სისტემების ეფექტიანობის აუდიტი”, რომელიც პარალელურად ჩატარდა 11 სხვადასხვა
უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოსთან კოორდინირებულად;
• ჩატარდა შემაჯამებელი შეხვედრა სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული
სისტემების კოორდინირებულ პარალელურ აუდიტთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა
უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI)
სახელმწიფო ვალის სამუშაო ჯგუფისა და უკრაინის საანგარიშო პალატის კოორდინაციითა
და ორგანიზებით;
• ჩამოყალიბდა დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტის ჯგუფი,
რომლებმაც ინტენსიური ტრეინინგი და პრაქტიკული კურსი გაიარა მსოფლიო ბანკის
შესყიდვების პროცედურებში და შესაბამისად მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული
პროექტების აუდიტში;
• ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა ჩაატარა 11 ანგარიშის ხარისხის კონტროლის
შემოწმება;
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• განხორციელდა გასულ წელს ჩატარებული აუდიტორული საქმიანობის შედეგად სას-ის
მიერ 2012-2014 წლებში გაცემული 745 რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
• სახელმწიფო
ბიუჯეტის
შესრულებაზე
მოხსენების
მომზადების
ფარგლებში
განხორციელდა სამინისტროების საპილოტე მიმოხილვა სარეიტინგო სისტემისათვის
შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით, რომლის პირველადი შედეგები აისახა სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულებაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში;
• სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტმა ჩაატარა
საჯარო სექტორის აუდიტორების
სერტიფიცირება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 20-მა კანდიდატმა. ასევე, ჩაატარა
ტრენინგები: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო პროცესის
პრაქტიკის ტრენინგი (გადამზადდა 27 მონაწილე), საგადასახადო აუდიტის ჩატარების წესი
(გადამზადდა 26 მონაწილე);
• საქართველოს პარლამენტში გაიმართა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 3 აუდიტის
ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენა, გაიგზავნა სას-ის 158 აუდიტის ანგარიში.
• სას-მა მონაწილეობა მიიღო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომებში,
გამართა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებთან, რომლის ძირითადი მიზანი იყო სას-ის მიერ გასულ წელს გაწეული
საქმიანობის ანგარიშისა და 2015 წლის სამოქმედო გეგმის გაცნობა.
• გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, რომელთა ფარგლებშიც განხილულ იქნა სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მიერ
მომზადებული საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი
ცვლილებების პროექტები;
• აუდიტის სისტემატიზირებული აღრიცხვის, კლასიფიცირებისა და ანგარიშგების
ელექტრონულ სისტემას დაემატა რამდენიმე მოდული. ასევე, სისტემაში სრულად არის
ასახული ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩატარებულ აუდიტების შესაბამისი ინფორმაცია.
• TWINNING-ის
პროექტის
„საქართველოს
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
ინსტიტუციური გაძლიერება“ ფარგლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გაიმართა
შეხვედრები მოკლევადიან ექსპერტებთან, რომლებმაც შეიმუშავეს რეკომენდაციები.
6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული
კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
• „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე
მუხლის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი
თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 11 საარჩევნო სუბიექტი (პოლიტიკური
გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”, საქართველოს
კონსერვატიული პარტია, პოლიტიკური მოძრაობა „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“,
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - „ჩვენი
საქართველო-თავისუფალი დემოკრატები“, პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმი“,
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, საქართველოს
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ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - „ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა“, დავით თარხან-მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია) და ასევე დაფინანსდა
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30'
მუხლის შესაბამისად - მათ მიერ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების,
რეგიონული და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების
განხორციელების მიზნით;
• საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 43-ე მუხლის
საფუძველზე 2015 წლის სენაკისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოს
შუალედური არჩევნებისათვის საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლების უზრუნველსაყოფად დაფინანსდა 2 საარჩევნო სუბიექტი:
 ბლოკი „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”;
 ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”;
• საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსებისთვის მიიმართა 6,0 მლნ ლარამდე;
• გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების საფუძველზე შეირჩა და დაფინანსდა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი 25 საგრანტო პროექტი.
6.4. სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი
• მომზადდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 2014 წლის პროგრესის ანგარიშის
პროექტი, განახლდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიები და
სამოქმედო გეგმები თითქმის ყველა მიმართულებით. ასევე, განახლდა არასრულწლოვანთა
დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია და შემუშავდა არასრულწლოვანთა დანაშაულის
პრევენციის სამოქმედო გეგმის პროექტი;
• დამტკიცდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტი, რომლის
თანახმადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს ახორციელებენ მხოლოდ
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები;
• მიღებულ იქნა მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებსა და ღონისძიებებში როგორც
საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ;
• მომზადდა კანონპროექტი პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომელიც
წარედგინა
საქართველოს პარლამენტს და გაიგზავნა ექსპერტიზისთვის ვენეციის კომისიაში, ეუთო-ს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისსა და ადამიანის უფლებათა
და კანონის უზენაესობის დირექტორატში;
• შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებები ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ სტამბულის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანის
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მიზნით. ასევე, მომზადდა შედარებით-სამართლებრივი კვლევა ნაფიც მსაჯულთა
ინსტიტუტის რეფორმასთან დაკავშირებით;
• ანტიკორუფციული საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
განახლებული ეროვნული სტრატეგია, 2015-2016 წლების ახალი სამოქმედო გეგმა და
ანტიკორუფციული დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების ახალი
მეთოდოლოგია;
• განახლდა 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია, გაიწერა
ქვეღონისძიებები და დაზუსტდა დაფინანსების წყაროები;
• განხილულ იქნა „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონის ცვლილებების პროექტი;
• მომზადდა ანგარიში 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის პირველი ექვსი
თვის პროგრესის შესახებ;
• მომზადდა ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO)
საქართველოს შეფასების მესამე რაუნდის შეფასების ანგარიშით გათვალისწინებული
რეკომენდაციების შესრულების შესახებ სიტუაციური ანგარიში და წარედგინა „GRECO“-ს
სამდივნოს. კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის პლენარული სხდომაზე
განხილულ იქნა საქართველოს მესამე რაუნდის შესრულების შეფასების ანგარიში, ასევე,
სხვადასხვა სახელმწიფოს მესამე და მეოთხე რაუნდების შესრულების შეფასების ანგარიშები.
სხდომაზე საქართველომ წარმოადგინა რეკომენდაციების შესრულების ანგარიში. კორუფციის
წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის შეფასების მიხედვით, საქართველოს არცერთი
რეკომენდაცია არ აქვს შეუსრულებელი.
• წარმატებით დასრულდა ვიზალიბერალიზაციის პირველი ფაზა და დაიწყო მეორე ფაზა;
• შემუშავდა ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო
გეგმის შეფასებისა და მონიტორინგის განახლებული მეთოდოლოგია;
• შემუშავდა „მიწის რეგისტრაციის სტრატეგია და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფა
პილოტურ არეალებში“. მიმდინარეობდა მუშაობა საკანონმდებლო აქტის პროექტზე,
რომელიც განსაზღვრავს
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის
სპეციალურ წესს, ადგენს რეგისტრაციის სამართლებრივ საფუძვლებს და ადმინისტრაციულ
წარმოებაში მონაწილე მხარეთა უფლება-მოვალეობებს. კანონპროექტი მიმდინარე წლის
საშემოდგომო სესიაზე წარედგინება საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს;
• მიმდინარეობდა მუშაობა აღსრულების ახალი კოდექსის პროექტზე, რომლის მიზანია
ევროპული გამოცდილების გაზიარება და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოება. ასევე, მომზადდა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი
კანონის პროექტი. საკანონმდებლო პაკეტის წარდგენა საქართველოს მთავრობისა და
პარლამენტისათვის იგეგმება საშემოდგომო სესიაზე;
• მომზადებულ იქნა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად,
ითვალისწინებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების განხორციელებას;
6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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• გაიმართა 2015-2019 წლების სტრატეგიული გეგმის პრეზენტაცია, რომელიც 4 ძირითად
სტრატეგიულ პრიორიტეტს მოიცავს: ინსტიტუციური გაძლიერება, სამოქალაქო და
ამომრჩეველთა განათლება, საარჩევნო გარემო და საარჩევნო ოპერაციები;
• მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის და ასევე,
საარჩევნო პროცესებში საზოგადოების მონაწილეობის ზრდის მიზნით;
• საარჩევნო ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ
ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით;
• სამოქალაქო ჩართულობის გაზდისა და ახალგაზრდებში არჩევნების პოპულარიზაციის
მიზნით მიმდინარეობდა საპილოტე პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015“
თემებზე: საარჩევნო სისტემები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, დემოკრატიული საარჩევნო
პრინციპები, არჩევითი ორგანოები საქართველოში, არჩევნებში ჩართული მხარეები,
არჩევნების გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა, გენდერული თანასწორობა.
6.6. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26
03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
• განხორციელდა ჟენევაში, გაერო-ს განყოფილების ბიბლიოთეკაში დაცული, „ერთა ლიგაში“
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელ ხარიტონ
შავიშვილის პირადი არქივის დასკანირება და ციფრულ მატარებლებზე შენახვა;
• თელავსა და აბაშაში ფუნქციონირება დაიწყო თანამედროვე, კონდიცირება-ვენტილაციისა და
სხვადასხვა საჭიროების მქონე სისტემებით აღჭურვილმა, განახლებულმა არქივებმა;
• დასრულდა რუსთავში ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის შენობის სამშენებლო, საჭირო
სისტემებითა და შესაბამისი ინვენტარით მოწყობის სამუშაოები;
• ზუგდიდში ჩატარდა სამეგრელოს რეგიონული არქივის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები
და დასრულდა ახალი შენობის მშენებლობა, მიმდინარეობდა შიდა და გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, დამხმარე შენობა აღიჭურვა ხანძარქრობის სისტემის
აპარატურით, ასევე მიმდინარეობდა მუშაობა თბილისში ეროვნული არქივის საგამოფენო და
შემეცნებითი სივრცის მშენებლობისა და მოწყობის მიზნით სამშენებლო პროექტის
დეტალებზეც;
• მოქალაქეთა მომსახურებისა და საარქივო დოკუმენტების დაკომპლექტების გაუმჯობესების
მიზნით განხორციელდა 8 ადგილობრივი წარმომადგენლობის გახსნა გარდაბნის, მარნეულის,
დმანისის, ბორჯომის, ყაზბეგის, ბაღდათის, ახმეტისა და წალკის რაიონებში;
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• მოქალაქეთა მომსახურების გაუმჯობესების, საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და
თანამშრომელთა შრომის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით სათანადო ტექნიკითა და
ინვენტარით აღიჭურვა არქივის ოფისები;
• მიმდინარეობდა კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის საცავებში საარქივო
მასალების გადაზიდვისა და განთავსების სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების
შემუშავება, ძველი ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა;
• სამუშაოები
ჩატარდა
შემდეგი
პროგრამების
შემუშავების,
დანერგვისა
და
გაუმჯობესებისათვის:
 მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა;
 საარქივო
დოკუმენტების
(ფოტო/ვიდეო/ფონოდოკუმენტების,
ტექსტური
დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგები;
 მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრები;
 ონლაინმომსახურების რეჟიმი, რაც გულისხმობს განცხადებების მიღებას და ცნობების
გაცემას ვებგვერდის საშუალებით.
• მიმდინარეობდა მუშაობა ეროვნული საარქივო ფონდის ციფრულ მატარებლებზე გადატანის,
ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნისა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი
სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით. ასევე, მიმდინარეობდა
საარქივო მასალების სკანირების პროცესი (1 335 ათას გვერდზე მეტი), ელექტრონულად
შენახული ფაილების აწყობა-დამუშავება, ტექნიკური და შინაარსობრივი შემოწმება.
ელექტრონულად შენახულ იქნა 3 049 ერთეული ფოტოდოკუმენტი, 150 ერთეული
კინოდოკუმენტი და 7 ერთეული აუდიოდოკუმენტი;
• მიმდინარეობდა შემდეგი სისტემების შემუშავება, დანერგვა და დახვეწა:
 სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამა;
 სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემა;
 სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი;
 ელექტრონული საარქივო დოკუმენტების ანოტირების სტანდარტები;
 ელექტრონულ რეესტრში სკანირებული მასალის კატალოგი.
• დასრულდა ხანძარსაქრობი ავტომატური სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები თბილისში
მდებარე სამი ცენტრალური არქივის საცავებში (უახლესი ისტორიის, საისტორიო არქივისა და
კინოფოტოფონოარქივების).

6.7. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

• გაიხსნა და ფუნქციონირება დაიწყო ხიდისთავის (ჩოხატაურის მუნციპალიტეტი), ნუკრიანის
(სიღნაღის მუნიციპალიტეტი), კორბოულის (საჩხერის მუნიციპალიტეტი), ღორეშას
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(ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) და დაბა კაზრეთის (ბოლნისის მუნიციპალიტეტი)
საზოგადოებრივმა ცენტრებმა. განახლდა და ფუნქციონირება დაიწყო ხიდისთავისა და
ნუკრიანის ბიბლიოთეკებმა, რომლებშიც სრულად ინტეგრირებულია საზოგადოებრივი
ცენტრის კონცეფცია;
• პროექტის „ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრები“ ფარგლებში ამოქმედდა საპილოტე ეტაპი,
რის შედეგადაც შიდა ქართლის 200-ზე მეტ სოფელს მოემსახურება 9 ექსპრეს
საზოგადოებრივი ცენტრი;
• საზოგადოებრივ ცენტრებში (ყვარელწყალი (ახმეტის მუნიციპალიტეტი), მეჯვრისხევი
(გორის
მუნიციპალიტეტი),
მუხაესტატე
(ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი),
ფოკა
(ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი), სართიჭალა (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი), შორაპანი
(ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი), გეგუთი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)) ხელმისაწვდომი
გახდა სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისა“ და სსიპ „იურიდიული დახმარების
ცენტრის“ სერვისები;
• ქარელის, ხაშურის, ხობის, ახმეტისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს
ელექტრონული მმართველობის დანერგვის მიზნით, ჩაუტარდათ ეფექტური კომუნიკაციის,
IT- საბაზისო უნარებისა და საჯარო რეესტრის დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის
ტრენინგები;
• სამ ტერიტორიული სამსახურში (ბათუმის ქორწინების სახლი, სიღნაღის ქორწინების სახლი,
ასპინძის ტერიტორიული სამსახური) გარემოს გაუმჯობესებისა და შესაბამისი სამუშაო
პირობების შექმნის მიზნით მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები;
• შემუშავდა კანონპროექტი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის
შესახებ“. მიმდინარეობდა ციფრული შტამპის პროექტის პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავება, პროცედურულ ბაზაზე მუშაობა და ფასთა მოკვლევა. ასევე, შემუშავდა ციფრული
შტამპის ადმინისტრირების პორტალის საწყობის ფუნქციონალის აღწერა. ციფრული
ხელმოწერის ინსტრუმენტების განვითარების პროექტი ფარგლებში დასრულდა პროდუქტის
საბაზისო ვერსიის შექმნა და მიმდინარეობს მისი პილოტირება;
• „ID ბარათის ახალი მიდლვეარის“ პროექტის ფარგლებში (ID-ბარათის გამოყენების
გაადვილებას მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერზე), შემუშავდა შესაბამისი
პროგრამული უზრუნველყოფა და დაიწყო მისი პილოტირება „Windows“ გარემოდან
სხვადასხვა სისტემებში (მათ შორის, „My.Gov.Ge“ პორტალზე) გამოსაყენებლად.
მიმდინარეობდა მუშაობა „Mac OS X“ და „Linux“ პლატფორმებზე მიდლვეარის
ხელმისაწვდომობის მიზნით;
• სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაციის პროექტის ფარგლებში (აღნიშნული აქტივობა
წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს) სააგენტოს მიერ დიგიტალიზებული და ციფრულ
ფორმატში გადაყვანილი იქნა 527 825 აქტი;
• დასრულდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაცემული დოკუმენტების ელექტრონულად გადამოწმების
სერვისის და ასევე, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს სისტემაში საზღვაო პროფილის
საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების ჩართვის პროექტი; გემების რეესტრის
ავტომატიზებული სისტემის დანერგვის პროექტის ფარგლებში მომზადდა ტექნიკური
დავალება;
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• მიმდინარეობდა „გარდაცვალების ფაქტის შეტყობინება სარიტუალო სამსახურისთვის“
სერვისის გამართვის სამუშაოები;
• მომზადდა სპეციალური საინფორმაციო კამპანია უფასო პირადობის მოწმობების აქციის
გასაშუქებლად. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 442 746 მოქალაქემ უფასოდ მიიღო პირადობის
მოწმობა;
• მიმდინარეობდა მუშაობა 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიასა და მის სამოქმედო
გეგმაზე. გაიმართა მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის 15 შეხვედრა;
• მიღებულ იქნა „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; დასრულდა და
გამოქვეყნდა ლეგალური მიგრაციის ორენოვანი გზამკვლევის ემიგრაციისა და იმიგრაციის
ნაწილი; მიმდინარეობდა მუშაობა მიგრაციის სახელმძღვანელოსა და საქართველოს
მიგრაციის 2015 წლის პროფილზე;
• მიმდინარეობდა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 1-ლი და მე-2
ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კოორდინირება.

6.9. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 01)

პროგრამის განმახორციელებელი


საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში;
• სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით და მონაწილოებით
ჩატარდა 200-მდე
სხვადასხვა სახის შეხვედრა და ღონისძიება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა
დაცვის საკითხებზე;
• საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალური
პრევენციული ჯგუფის მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვის შემოწმების მიზნით, ქვეყნის
მასშტაბით სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა
დარღვევის ფაქტების გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით განხორციელდა 38 ვიზიტი,
რელიგიური კონფესიების ბავშვთა სახლებში - 5 ვიზიტი, შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
დროებითი მოთავსების ცენტრში 1 ვიზიტი, დროებითი მოთავსების იზოლატორში 7
ვიზიტი, პოლიციის სამმართველოებში 8 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 2150 პატიმარი და 200
ბავშვი;
• მონიტორინგის მიზნით 47 ვიზიტი განხორციელდა ბავშვთა განთავსების სხვადასხვა
ადგილზე;
• ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა 4041 განცხადება. აქედან
დასაშვებად იქნა ცნობილი 3280 განცხადება.
პრევენციისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტს გადაეცა – 9 განცხადება, სისხლის სამართლის მართლსაჯულების
დეპარტამენტს – 1436, სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და
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კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტს – 293, რეგიონულ სამმართველოს – 1089,
ბავშვის უფლებათა დაცვის ცენტრს – 155, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტს – 74, შშმ
პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტს – 78, ანალიტიკურ დეპარტამენტს – 33,
თანასწორობის დეპარტამენტს – 112 და თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის
დეპარტამენტს – 12;
• კონსულტანტის დახმარებით ისარგებლა 1963–მა ვიზიტორმა. მომზადდა 14 რეკომენდაცია, 24
წინადადება, 2 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae), 1 კონსტიტუციური
სარჩელი, 1 საკანონმდებლო წინადადება;
• ჩატარდა ადამიანის უფლებათა შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე
ორიენტირებული ღონისძიებები (ტრენინგები) და დარიგდა საინფორმაციო ხასიათის
ბროშურები და ბუკლეტები;
• სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში
ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობისა და აღნიშნული მდგომარეობის გაუმჯობესების
მიზნით ორგანიზებულ სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში როგორც
საქართველოს მოსახლეობასთან, ისე სახელმწიფო ორგანოების, საერთაშორისო და
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან;
• საანგარიშო
პერიოდის
განმავლობაში
ტოლერანტობის
ცენტრი
რეგულარულად
ახორციელებდა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის
მონიტორინგს და ანალიზს;
• გამოიცა ყოველთვიური ორენოვანი საინფორმაციო ბიულეტენები. აპარატის საქმიანობის
ანგარიშთან დაკავშირებით გაიმართა 3 პრეს-კონფერენცია. საქართველოს სახალხო
დამცველის ბიბლიოთეკით ისარგებლა 292 მკითხველმა.
• მომზადდა და გამოქვეყნდა სპეციალური, სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის
ამსახველი და ალტერნატიული ანგარიშები, ბროშურები, ბუკლეტები და სპეციალური
კვლევები.
6.10. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება
(პროგრამული კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სმართ ლოჯიქი

• IT-სერვისების სრული სპექტრით მომსახურებაზე აყვანის მიზნით ხელშეკრულებები
გაფორმდა 27 ორგანიზაციასთან (მათ შორის: 4 სამინისტროსთან, 12 სსიპ-თან, 10
მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან და 1 შპს-სთან);
• ბრიტანულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს სამთავრობო ქლაუდის
შექმნის, მორგებისა და დანერგვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით და დაიწყო პროექტის
განხორციელება;
• აშენდა სასერვერო ოთახის ძირითადი კონსტრუქცია, ასევე მიმდინარეობდა სარემონტო
სამუშაოები და შესყიდვის პროცედურები მისი ტექნიკური აღჭურვის მიზნით;
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• შეიქმნა და დაინერგა პროგრამული უზრუნველყოფა „სმართ დოკი“, რომლის საშუალებითაც
პროგრამის
მომხმარებლებს
შესაძლებლობა
ექნებათ,
სამუშაო
დოკუმენტები
განათავსონ/შექმნან/დააკორექტირონ ვებპორტალზე;
• მიმდინარეობდა დანაშაულის პრევენციის პროცესების ავტომატიზაციის პროგრამული
უზრუნველყოფის და იუსტიციის სახლის მომხმარებლის უკუკავშირის აღრიცხვისა და
რეაგირების პროგრამის ტესტირება.
6.11. ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
• მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩაერთო 14 ახალი ორგანიზაცია, ხოლო
ტრანზაქციების რაოდენობამ გადააჭარბა 31 მილიონს;
• აღწერილი და რეალიზებული იქნა ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება სერვისის
ფუნქციონალი. მიმდინარეობდა სსიპ „აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან“ მოქალაქის
პორტალის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი;
• ახმეტის, ყვარლის, ქარელის, ხაშურის, ხობის, თეთრიწყაროსა და გარდაბნის
მუნიციპალიტეტებში სოციალური დახმარებების, მშენებლობის ნებართვებისა და ქონების
პრივატიზაციის სერვისების რეალიზაციის სამუშაოების ფარგლებში აღწერილი და
ინტეგრირებული იქნა მუნიციპალიტეტების ელექტრონული სერვისების ფუნქციონალი,
მიმდინარეობდა მათი მოქალაქის პორტალზე რეალიზაცია;
• მოქალაქის პორტალზე დარეგისტრირდა 4100-ზე მეტი მომხმარებელი. სახელმწიფო
დაწესებულებებიდან ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვის სერვისით საჯარო
დაწესებულებებში გაიგზავნა 162 წერილი, ხოლო ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის
სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის გავლით - 161 741 ოფიციალური ელექტრონული
დოკუმენტი;
• მიმდინარეობდა ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის ტესტირება. კონტეინერების იმპორტთან
ერთად ხდებოდა ექსპორტის პროცესის რეალიზებაც, სადაც ჩართულნი არიან შემოსავლების
სამსახური, რკინიგზა, პორტები, საზღვაო ხაზები, ტერმინალები, ექსპედიტორები. ჩატარდა
ტრენინგი 40-მდე ექსპედიტორისათვის, მიმდინარეობდა შემოსავლების სამსახურთან
მუშაობა მონაცემების გაცვლასა და ელექტრონული სერვისების მიწოდებასთან
დაკავშირებულ იურიდიულ საკითხებზე. განხილულ იქნა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის
მოთხოვნები ინფორმაციის მიწოდებაზე, რაც ასახულ იქნა სისტემაში;
• ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახელმწიფო
დაწესებულებიდან მონაცემების, ცხრილების და მეტამონაცემების მიღება, დამუშავება,
ანალიზი და მათი გამოქვეყნება. მონაცემების გამოტანის ოპტიმიზაციის მიზნით განახლდა
პორტალის ფუნქციონალი. შემუშავდა პორტალის განვითარების პროექტი და დეტალური
სამოქმედო გეგმა, დაიწყო პროექტის მეორე ფაზა. შემუშავდა „data.gov.ge“-ს მეორე ვერსიის
ფუნქციონალური ანალიზის დოკუმენტი. მიმდინარეობდა მისი ტექნიკური რეალიზაცია;
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• პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთულია 119 მონაცემთა ცხრილი, ხოლო ჩამოტვირთვების
ჯამური რაოდენობა შეადგენს 7 515 ერთეულს. ღია მონაცემების გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელ 80-მდე სპეციალისტს ჩაუტარდა პორტალის მოხმარების ტრენინგი;
• დასრულდა სერვისების კატალოგის ვებგვერდის ტექნიკური დიზაინის პროცესი. რეალურ
გარემოში გაშვებულია სოლიდარობის ფონდის ვებგვერდი;
• აღწერილი იქნა iChange (ონლაინპეტიციების სისტემა) სისტემის ზედა დონის მოთხოვნები.
მიმდინარეობდა სისტემის დეტალური ფუნქციონალური ანალიზის დოკუმენტისა და
ვიზუალური დიზაინის შექმნის სამუშაოები;
• შემუშავდა ვებგვერდის − „help.justice.gov.ge“ − ფუნქციონალის დოკუმენტი და დასრულდა
მისი რეალიზაცია, ასევე შემუშავდა „my.gov.ge“-ს ადმინისტრირების პორტალის
ფუნქციონალური ანალიზის დოკუმენტი და დასრულდა მისი რეალიზაცია;
• შემუშავდა „CheckNet“ პორტალის ფუნქციონალური ანალიზის დოკუმენტი, გრაფიკული
დიზაინი და დასრულდა მისი რეალიზაცია;
• განხორციელდა სსიპ „სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტას“,
სამეგრელო ზემო-სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს, „HR.GOV.GE“ და „CP-Ge“ (სამოქალაქო პრესის) ვებგვერდების ტესტირება
ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით;
• კომპიუტერული ინციდენტების რეაგირების ჯგუფმა 477 ინციდენტზე მოახდინა რეაგირება;
• მიმდინარეობდა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების 3 სუბიექტში (სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი“, სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ და შპს
„საქაერონავიგაცია“). ჩატარდა 3 ტრენინგი, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო და
კერძო დაწესებულებების 40-მდე თანამშრომელმა;
• შეიქმნა DNS-სერვისების შემმოწმებელი სისტემა. DNS-მონიტორინგის სერვისი აწარმოებს
ქართული პროვაიდერების ღია DNS-სერვერების მონიტორინგს ე.წ. Spoofing და Cache
Poisoning შეტევებზე;
• გაეშვა „Check My IP“ სისტემის განახლებული ვერსია. ასევე, მომზადდა და გაეშვა
„CERT.GOV.GE“-ს ახალი სერვისები: დომენების შემოწმების სისტემა (Checknet.ge), მავნე
კოდის ანალიზის სისტემა, შეტევების აღმოჩენის სისტემა (ე.წ. Honeypot), ახალი ტიპის
სენსორი, პაკეტების ღრმა ანალიზი.
6.12 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

• ინსპექტორის აპარატის მიერ განხორციელდა საჯარო და კერძო პირების კონსულტირება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საანგარიშო პერიოდში
გაიცა 499 კონსულტაცია, მათ შორის 457 ზეპირი და 42 წერილობითი;
• ტრეინინგი ჩაუტარდა 600-მდე საჯარო მოსამსახურესა და კერძო სექტორის წარმომადგენელს;
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• ჩატარდა 21 ინსპექტირება, მათ შორის განხორციელდა 15 კერძო დაწესებულების შემოწმება.
ინსპექტირებების შედეგად მომზადდა რეკომენდაციები და შენიშვნები, ასევე დაჯარიმდა 16
კერძო და საჯარო დაწესებულება;
• განხორციელდა სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემის შესახებ 3 განცხადების განხილვა;
• განხილულ იქნა 36 მოქალაქის განცხადება, წარმოება დასრულდა 24 განცხადებაზე. უმრავლეს
შემთხვევაში დაკმაყოფილდა მოქალაქეთა მოთხოვნა და მონაცემთა დამმუშავებლებს
გაეგზავნათ შესაბამისი მითითებები;
• აპარატის მიერ მომზადდა რეკომენდაცია ბიომეტრულ მონაცემთა დამუშავების შესახებ;
• საქართველოში იმყოფებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის
შემფასებელი მისია, რომლის მიზანი იყო ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის
მდგომარეობის შეფასება. მისიის ვიზიტი წარმატებით დასრულდა და პერსონალური
მონაცემების დაცვის ნაწილში ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა შესრულებულად
ჩაითვალა;
6.13

სსიპ

-

საქართველოს

დაზღვევის

სახელმწიფო

ზედამხედველობის

სამსახური

(პროგრამული კოდი 48 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
• დამტკიცდა სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის
ლიცენზიის ფორმები და მოხდა მათი გადაცემა საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო
კომპანიებისათვის.
• მიღებულ იქნა ცვლილებები რიგ საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებსა და წესებში;
• უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ხელშეწყობის აღკვეთის მიზნით მიმდინარეობდა
მუშაობა სადაზღვევო სფეროს ზედამხედველობის ნაწილში, ადგილზე შემოწმების
მეთოდოლოგიის და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე.
• გრძელდება მუშაობა სადაზღვევო კომპანიის გადახდისუნარიანობის მარჟის შემოღებასთან
დაკავშირებით,
• გრძელდება მუშაობა მსოფლიო ბანკის/სავალუტო ფონდის მიერ ფინანსური სექტორის
შეფასების ფარგლებში (FSAP) დაზღვევის სექტორის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელიც
გაწერილია შესაბამის ვადებში.
• საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში
დამტკიცდა 2015 წლის სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც თანმიმდევრულად
მიმდინარეობს იმ საკითხების შესრულება, რომელიც გაწერილია დაზღვევის ნაწილში
შესაბამისი დირექტივების მიხედვით;
• საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მიერ დასრულდა 2014 წელს დაწყებული 2 სადაზღვევო
კომპანიის შემოწმება, აგრეთვე დაიწყო და დასრულდა 3 (სამი) სადაზღვევო კომპანიის
შემოწმება, მათ შორის ერთი სადაზღვევო კომპანია შემოწმდა ფულის გათეთრების
წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში.
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6.16. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
(პროგრამული კოდი 26 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
• ითარგმნა 33 საკანონმდებლო აქტი, აგრეთვე საკანონმდებლო აქტებში შეტანილი და შესატანი
ცვლილებების პროექტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია „საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნეს“ ვებგვერდზე და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული
ქვედანაყოფებიდან მიღებული დოკუმენტები (სულ თარგმნილია 1908 გვერდი);
• ჩატარდა ტრენინგის სრული კურსი „კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების სფეროში, საქართველო“ (Capacity Building in International Relations, Georgia)
− ფარგლებში CAT-პროგრამის „SDL Trados Studio 2014/Multiterm 2014“-ის გამოყენებაში,
რომლის მეშვეობით იზრდება თარგმანის ხარისხი და 40%-ით მცირდება თარგმნისათვის
საჭირო დრო;
• მიმდინარეობდა სასწავლო ტრენინგი „ქართულიდან ინგლისურად იურიდიული თარგმნის
უნარის განვითარებაში“, რომელსაც ახორციელებს „ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში“;

6.17 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:


სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

• მიმდინარეობდა სასწავლო პროგრამა 8 პატრნიორ უნივერსიტეტში, მომზადდა
ელექტრონული პრეზენტაციები, დაიბეჭდა დამხმარე სახელმძღვანელოები ლექტორებისა და
სტუდენტებისთვის;
• ჩატარდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ტრენინგები და ასევე, სასერტიფიკაციო
გამოცდები. გამოცდების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, დამზადდა და მედია
სივრცეში განთავსდა სარეკლამო რგოლი. გამოცდაზე დარეგისტრირდა 3 768 მსურველი,
გამოცხადდა 1 172 მონაწილე. გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 254 მონაწილემ.
6.18. იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული
კოდი 26 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იუსტიციის სახლი
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• გადამზადდა ბათუმის, ქუთაისისა და გორის ფილიალებში წინა ხაზის თანამშრომლები
მომხმარებლების პორტალზე (my.gov.ge) რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ხოლო
თბილისისა და რუსთავის ფილიალების თანამშრომლები - რუსულ და ინგლისურ ენებში;
• მარნეულის იუსტიციის სახლში დაინერგა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს
სერვისი (მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ, ერთ სივრცეში მიიღონ სახელმწიფო უძრავი
და მოძრავი ქონების, წილებისა და აქციების პირდაპირი მიყიდვის ან აუქციონის ფორმით
პრივატიზების, ასევე, ქონების სარგებლობაში ან მართვის უფლებით გადაცემის
მომსახურება). ასევე, აღნიშნული სერვისის ეტაპობრივად დანერგვის მიზნით, განხორციელდა
თელავის, გურჯაანის, ყვარლის, ახალციხის, გორისა და რუსთავის ფილიალების
თანამშრომლების ტრენირება;
• დაინერგა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვიზების გაცემის სერვისი და ჩამოყალიბდა
სამოგზაურო დაზღვევის სერვისის მიწოდების შესაბამისი დოკუმენტები, დაიგეგმა რიგის
მართვის წინასწარი დაჯავშნის სერვისი (Booking), მომზადდა მომსახურების საფასურის
ეტაპობრივი გადახდის (განვადების) პროექტი;
• განხორციელდა სამუშაო პროგრამების ოპტიმიზაცია ოპერატორების მიერ შესრულებული
ტრანზაქციების დროის შემცირებისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზრდის მიზნით.
შესწავლილ იქნა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის სერვისები, ჩამოყალიბდა
ინსტრუქციებისა და იუსტიციის სახლში მოცემული სერვისების მომხმარებლებისთვის
მიწოდების შესაბამისი პროცედურა. თითოეული სერვისის მომხმარებლებისთვის მიწოდების
პროცედურაში მომზადდნენ თბილისის იუსტიციის სახლის წინა ხაზის ოპერატორები;
• ტექნიკურად და პროგრამულად, საბოლოო სახით, გაიმართა „ჯასთ დრაივი“
(მომხმარებლებისთვის მზა დოკუმენტების მიღების ერთ-ერთ ალტერნატიულ ინოვაციური
მეთოდი), დამტკიცდა და დაინერგა მომხმარებლის უკუკავშირზე რეაგირების წესი, რომელიც
ამოქმედდა იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში. შეიქმნა სპეციალური პროგრამული
უზრუნველყოფა მომხმარებელთან უკუკავშირის სისტემის აღრიცხვიანობისა და პროექტის
მართვის გაუმჯობესებისათვის;
• განხორციელდა მომსახურების ხარისხის სტანდარტის გადახედვა/დამუშავება მისი
გაუმჯობესების მიზნით, დამტკიცდა დოკუმენტის განახლებული ვერსია. სატელეფონო
მომსახურების სამსახურისათვის მომზადდა დატვირთულობის სტანდარტი;
• მომზადდა კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც მოხდება იუსტიციის სახლის ვებგვერდის
შინაარსის აფხაზურ ენაზე ეტაპობრივი თარგმანი. ასევე, დამუშავდა იუსტიციის სახლის
კორპორატიული ფონტის აფხაზურ ანბანთან ადაპტირების საკითხიც;
• შეიქმნა 18 დასახელების საინფორმაციო ბუკლეტის დიზაინი, განახლდა მათი შინაარსი,
დაემატა ახალი სერვისების შესახებ საინფორმაციო მასალა. მომზადდა განახლებული
საიმიჯო ბუკლეტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განახლდა საპრეზენტაციო ფორმები;
ასევე, განახლდა იუსტიციის სახლის საიმიჯო პორტფოლიოს არქიტექტურული ნაწილი და
მიმდინარეობდა მუშობა საიმიჯო პორტფოლიოს სერვისების განახლების მიმართულებით;
• ცნობადობის გაზრდის მიზნით, შეიქმნა და დამუშავდა
იუსტიციის სახლისთვის
ბრენდირებული პროდუქციით უზრუნველყოფის პროექტი;
• მომზადდა და განხორციელდა ფოთის იუსტიციის სახლის მოწყობის მარკეტინგული ნაწილი,
უფასო ID-ბარათების გაცემის პიარ და მარკეტინგული კამპანია და ასევე, მშენებარე
იუსტიციის სახლების პროექტებისა და რენდერების პრეზენტაცია. დასრულდა ვებგვერდის
შინაარსობრივი ნაწილის გამართვა და მოყვანილი იქნა შესაბამისობაში კანონმდებლობასთან;
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• მიმდინარეობდა ახალი იუსტიციის სახლების სამშენებლო სამუშაოები ყაზბეგში, თიანეთსა
და ლენტეხში;
• დასრულდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გამოცხადდა
ტენდერი ონის, ბორჯომისა და ლაგოდეხის იუსტიციის სახლების სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვაზე.
6.19 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

• შუალედური თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა №64 სენაკის და №67 ზუგდიდის
საარჩევნო ოლქების №64.13 ფოცხოს და №67.11 ერგეტის ადგილობრივ მაჟორიტარულ
საარჩევნო ოლქებში. არჩევნებში სულ მონაწილეობა მიიღო 1 711 ამომრჩეველმა, მათ შორის:
№64 სენაკის საარჩევნო ოლქში 979, ხოლო №67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში 732
ამომრჩეველმა. არჩევნებს აკვირდებოდა 9 ადგილობრივი ორგანიზაციის 52 წარმომადგენელი.
კენჭისყრის პროცესი წარიმართა მშვიდ ვითარებაში, ამომრჩეველს ჰქონდა ნების
თავისუფალი გამოვლენის შესაძლებლობა, მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია.
სენაკისა
და
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტების
საკრებულოს
შუალედური
თვითმმართველობის არჩევნებზე მიიმართა 114,3 ათას ლარამდე.

7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
7.1. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
• მიმდინარეობდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2012-2014 წლებში
სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს
დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო
საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებში გადამოწმდა 359 ობიექტი, აღწერილ იქნა 5 307
ოჯახი. დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემაზე მასალები მომზადდა და
გადაიგზავნა 3 348 ოჯახზე. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 1 463 ოჯახს;
• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
მიზნით:
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 მიმდინარეობდა
სახელმწიფო
საკუთრებაში
არსებული
გამოუყენებელი,
დაუმთავრებელი შენობებების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებულ შენობებსა და
ახალაშენებულ კორპუსებში ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი
აირის, წყლის, სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობისა და
სახურავის გადახურვის სამუშაოები;
 რეაბილიტირებულ შენობებსა და ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი
ფართებით დაკმაყოფილ იქნა 566 დევნილი ოჯახი (ქუთაისში, ქარელში, ზუგდიდში,
კასპში, ფოთში, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ახალსოფელსა და ახალციხეში);
 ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 136 საცხოვრებელი
სახლი.
• ქ. თბილისის მერიასთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ჩაუტარდა 96 ობიექტს;
• განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 5 ობიექტის გამოსყიდვა (სულ 63 ბინა);
• 2008 წლის 6 აგვისტოდან რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოზე განხორციელებული
სამხედრო აგრესიის შედეგად 5 549 დევნილი ოჯახისთვის იანვარსა და თებერვალში
მოხმარებული ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ხარჯების ასანაზღაურებლად
ყოველთვიური ლიმიტი განისაზღვრა 50 ლარით;
• სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 1 548 დევნილს, ასევე
სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 571 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 200-დან 300 ლარამდე);
• დასრულდა შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები:
ქ.
ახალციხეში რუსთაველის ქ. N113-ში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ეწერში
კოტეჯი N5-ის, ქ. მცხეთაში - სოფ. წინამძღვრიანთკარში (პროფტექნიკუმის შენობა) N1, N2, N3
კორპუსების და აღმაშენებლის ქ. N21-ში (სასტუმრო მცხეთა), ქ. თელავში სოხუმის ქუჩაზე
(ყოფილი გვარდიის შენობა), ქ. ბოლნისში აღმაშენებლის ქ. N4-ში (ყოფილი გეოლოგების ს/ს),
ქ. ხაშურში რუსთაველის ქ. N38-ში, ქ. თბილისში - ფეიქრების ქ. N8-ში, თბილისის ზღვის
მიმდებარე ტერიტორიაზე, კადეტთა N1, N5 და N6 კორპუსების, ჟორესის ქ. N7ა-ში
(ავტოსარემონტო საწარმო) და N13-ში (საქგაზმშენის შენობა), წყნეთი - მ. წყნეთელის
შესახვევში კოტეჯი N19-ის, წმინდა ბარბარეს ქ. N29-ში, ერისთავის ჩიხში (ტექნოსერვისის
შენობა), ვარკეთილის N3ა-ში 327-ე კორპუსის, უნივერიტეტის ქ. N6-ში (ყოფილი სასტუმრო
,,ამირანი");
• მიმდინარეობდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. თბილისში ც.
დადიანის ქ. N7-ში, კალაუბნის ქ. N22-ში, დიდი დიღმის I მიკრო რაიონში, დოდაშვილის ქ.
N22/18-ში, კაიროს ქ. N320-ში, ქ. ქუთაისში - ერისთავის ქ. N7-ში,
ქ. ბორჯომში,
მესხეთის ქ. N33-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსებიდან და ასევე, ახლადაშენებულ
კორპუსებში ჩინური კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფისგან“;
• მიმდინარეობდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ.N53-ში
და ქ. ზუგდიდში ბარამიას ქ. N7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე; ასევე, შენობა-ნაგებობების
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ქ. ხაშურში სააკაძის ქუჩა N2-ში, ქ. ქუთაისში
ავტომშენებლის ქუჩაზე, ქ. თბილისში - ფონიჭალის III მ/რ-ში, თემქის დასახლება III მ/რ-ის IV
კვარტალში, ერისთავის ჩიხი N1-ში, წმ. ბარბარეს ქ. N19-ში, ჯიქიას ქ. N5-ში;
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7.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
• საცხოვრებელი სახლის მოძიების განაცხადი შემოვიდა 418 სტიქიით დაზარალებული
ოჯახისგან და დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად შეირჩა განსასახლებელი 71 ოჯახი,
ხოლო საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილ იქნა 29
საცხოვრებელი სახლი. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან
გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში დაზარალებული ოჯახებისათვის
შეძენილი იქნა 22 საცხოვრებელი სახლი;
• „მობილურობის ცენტრის“ მიერ გაწეული მომსახურების ფარგლებში:
 25
ბენეფიციარს
აღმოუჩინეს
პირველადი
სამედიცინო
დახმარება
და
უზრუნველყოფილ იქნენ მედიკამენტებით;
 22 ბენეფიციარს დაუფინანსდა პროფესიული სწავლება;
 106 დაბრუნებულმა მიგრანტმა მიიღო მცირე ბიზნეს-გრანტი, ხოლო თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ხელსაწყოებით უზრუნველყოფილი იქნა 42
ბენეფიციარი;
 8 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნა დროებითი საცხოვრებლით;
 28 ბენეფიციარისთვის შეძენილი იქნა საყოფაცხოვრებო ნივთები.
• „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის
ფარგლებში 6 არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები 14 მიმართულებით
(სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, პროფესიული სწავლება,
სოციალური პროექტების დაფინანსება, ანაზღაურებად სტაჟირება, იურიდიულ დახმარება და
საზოგადოების ინფორმირებულობის პროგრამების დაფინანსება) ქ. თბილისსა და
საქართველოს 5 რეგიონში;
• ხორციელდებოდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების
განხილვა. საანგარიშო პერიოდში აპლიკაციების განხილვის შედეგად ჰუმანიტარული
სტატუსი მიენიჭა 576 პირს, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა 59 პირს, ხოლო თავშესაფრის
(ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსი) მინიჭებაზე უარი განეცხადა 127 პირს. საქმის
წარმოება პირადი განცხადების საფუძველზე შეწყდა 259 პირზე, ხოლო პროცედურებზე
გამოუცხადებლობის გამო - 300 პირზე;
• შევსებულ იქნა დევნილთა უძრავი ქონების 46 დეკლარაცია, მოხდა 85 შევსებულ
დეკლარაციაში ჩამატებების შეტანა. მიმდინარეობდა უძრავი ქონების დეკლარაციების
მონაცემთა ბაზის ინტეგრაციისათვის ტექნიკური სპეციფიკაციების შესწავლა-შეჯერება და
დევნილთა მონაცემთა ბაზასთან ინტეგრაციის პროცესი. სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
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სააგენტოს მიერ ინფორმაციის განთავსების შესაზლებლობის
მიმდინარეობდა წარმოსადგენი გვერდის ტესტირება.

უზრუნველყოფისათვის

7.3. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

7.3.1. დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) (პროგრამული კოდი 25 05 01)
• პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქ. ფოთში, მალთაყვის უბანში, იძულებით
გადაადგილებულ პირთა 32 საცხოვრებელი კორპუსის გარე ჰიდრო და თბოიზოლაციის
მოწყობა.
7.3.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი
რებილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 02)
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა:
 ქ. ზუგდიდში, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 10 საცხოვრებელი კორპუსის
მშენებლობა და საცხოვრებელი უბნის გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
და ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
 დასავლეთ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო
სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საინჟინრო-საზედამხედველო მომსახურება.
7.3.3.ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) (პროგრამული კოდი - 25 05 03)
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
 მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონში იძულებით გადაადგილებულ პირთა
3 კოტეჯური ტიპის დასახლებაში (სოფლები: ფრეზეთი, მოხისი, წილკანი)
სანიტარული და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების, წყალმომარაგებისა და
დრენაჟის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება;
 იძულებით გადაადგილებულ პირთა 6 კოლექტიური ცენტრის ნაწილობრივი
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, იმერეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში;
 ტირიფონისა და სალთვისის საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია;
 იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის საცხოვრებელი ბინების მოსაწყობად ქ.
ქუთაისის ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია;
 იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
ბინების
8
ყოფილი
საავადმყოფოს
რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის დიზაინი, სატენდერო პაკეტის
შემუშავება და საზედამხედველო მომსახურება;
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 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 28 კოლექტიური ცენტრის რეკონსტრუქციის
დეტალური პროექტის და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო
სამუშაოების მიმდინარეობისას საინჟინრო ზედამხედველობა;
 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი ბინების მოსაწყობად, 6
ყოფილი საავადმყოფოს რეაბილიტაციისა და 22 კოლექტიური ცენტრის ნაწილობრივი
რეაბილიტაციისათვის მიმდინარე სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება.
7.4. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
• შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი მართავდა ინტენსიურ შეხვედრებს და მჭიდროდ თანამშრომლობდა
პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან. ასევე, გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები
ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს,
ევროსაბჭოს და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან;
• მომზადდა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის ახალი სტრატეგიისა და 2015-2020
წლების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია;
• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებდა ევროინტეგრაციის საკითხთა ინფორმაციისა
და კომუნიკაციის შესახებ მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიითა და 2015 წლის
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. მომზადდა და სახალხო დამცველის
აპარატთან არსებულ ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წარედგინა შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის 2014 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში;
• ევროკავშირის შემფასებელი მისიის ექსპერტებთან ერთად განხილულ იქნა სახელმწიფო
პოლიტიკის ახალი სტრატეგიის მიმართულებები ეროვნული უმცირესობების მიმართ;
• გაიმართა „ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით“
შექმნილი სამთავრობო კომისიის სხდომა, რომლის შედეგაც შემუშავდა ქართული მხარის
ხედვები ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აფხაზური და
ოსური საზოგადოებისათვის შესათავაზებელი შესაძლო სარგებლისა და შესაძლებლობების
შესახებ;
• დაიწყო პროექტი - „ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბის“ განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც
გაიმართა შეხვედრა „1+4“ პროგრამის მონაწილე სტუდენტებთან, ლექცია-სემინარი და
საინფორმაციო შეხვედრა შსს-ში;
• ქ. მარნეულში გაიმართა მულტიეთნიკური ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ”, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ეთნიკურად ქართველმა და არაქართველმა ახალგაზრდებმა
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან;
• აპარატი აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის ე.წ. სასაზღვრო ძალების მიერ
მავთულხლართების გავლებისა და ღობეების აღმართვის შედეგად დაზარალებული
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მოსახლეობის დახმარებისა და საერთაშორისო რეაგირების მობილიზებაში, მონაწილეობა იქნა
მიღებული
„კონფლიქტით
დაზარალებული
რეგიონების
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების“ სტრატეგიის მომზადებაში;
• მიმდინარეობდა საქართველო-ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო
გეგმის მეორე ფაზის შესასრულებელი სამუშაოები, გაიმართა შეხვედრა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის
შემფასებელი მისიის ექსპერტებთან და განხილულ იქნა სამოქალაქო ინტეგრაციის
მიმართულებით მიღწეული შედეგები, გამოწვევები;
• საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელდა: ქართველი და ოსი კულტურული
მემკვიდრეობის ექსპერტების შეხვედრა ვენეციაში კულტურული მემკვიდრეობის
მენეჯმენტის სემინარში მონაწილეობის მისაღებად; ქართველი და აფხაზი კულტურული
მემკვიდრეობის ექსპერტების შეხვედრა სარაევოში, სადაც მოხდა საარქივო მასალების
გადაცემა და აფხაზეთის რეგიონში ვიზიტის დაგეგმვა; ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდა
ექსპერტების ვიზიტი სტრასბურგში კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის საკითხებზე;
ლონდონში სახელმწიფო მინისტრის მონაწილეობით, გაიმართა შეხვედრა-დიალოგი,
რომელიც ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტსა და სამშვიდობო პროცესს მიეძღვნა;
• ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) ფორმატში
განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ადამიანის
უფლებების დარღვევის საკითხები. ინციდენტების პრევენციის მიზნით სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროსთან, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამყოფი ხაზის სიახლოვეს
მცხოვრებ მოსახლეობასთან;
• ჩატარდა ჟენევის დისკუსიების 31-ე რაუნდი. მიღებულ იქნა ჟენევის დისკუსიების მეორე
სამუშაო ჯგუფში ჰუმანიტარული საკითხების თაობაზე, რომელშიც რეგულარულად
განიხილებოდა გამყოფ ხაზებზე რუსი სამხედროების მიერ ხელოვნური ბარიკადების
აღმართვის შედეგად მოსახლეობისათვის წარმოქმნილი მძიმე ჰუმანიტარული და
სოციალური გამოწვევები, სამხრეთ ისეთსა და აფხაზეთში ადამიანის უფლებების უხეში
დარღვევის ფაქტები, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ
საცხოვრებელ სახლებში უსაფრთხო, ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და სხვა
ჰუმანიტარული საკითხები.
8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
8.1 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და
მის ფარგლების გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი
 საქართველოს ანსამბლები
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 საქართველოს თეატრები
• მიმდინარეობდა სამუშაოები შემდეგ ღონისძიებებთან დაკავშირებით: შავი ზღვის ჯაზფესტივალი, თბილისის ჯაზ-ფესტივალი, თბილისის კამერული მუსიკის X ფესტივალი,
„თბილისი 2015 თანამედროვე მუსიკის საღამოები“, „ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი“,
საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „ღამის სერენადები“, „თელავის მუსიკის
საერთაშორისო ფესტივალის“, „თბილისის ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალი 2015“, სსიპ თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტის და ბაროკოს მუსიკის პროფესიონალი
ევროპელი მუსიკოსების ერთობლივი კონცერტები, თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი
„Fest I Nova“, თბილისის მე-16 საერთაშორისო კინოფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი
„თოფუზი“, თბილისის XVIII საერთაშორისო ფესტივალი „საახალწლო მუსიკალური
შეხვედრები“, ანიმაციური ფილმების მეხუთე საერთაშორისო ფესტივალი „ნიქოზი“, მე-10
საერთაშორისო კინოფესტივალი „წმინდა ანდრიას ჯვარი“, საერთაშორისო დოკუმენტური
კინოფესტივალი „CineDOC-Tbilisi“, „საავტორო კინოს ბათუმის X საერთაშორისო
ფესტივალი“, „თბილისის ფოტო ფესტივალი 2015“, ფესტივალი „საჩუქარი“, სსიპ თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის ქ. მინსკში საერთაშორისო თეატრალურ ფორუმზე „TEART“ მონაწილეობა,
პროექტი „ნინო ხარატიშვილის სპექტაკლი „მრისხანება“, შპს „გალერეა 11“-ის მიერ
ციურიხში თანამედროვე ხელოვნების გამოფენის გასამართად, პროექტი „სახელოვნებო
სკოლები დევნილთა დასახლებებში“, პროექტი „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების
ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება“, პროექტი „ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული
ნიმუშების დაფიქსირება-საარქივო მასალების შექმნა, პროექტი „ვახუშტი კოტეტიშვილის
სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო - ლექსო არ დაიკარგები“, პროექტი „ოტია
იოსელიანის სახელობის საკვირაო სკოლა“, პროექტი „ქართული საგალობლების სანოტო
ხელნაწერთა მონაცემთა ბაზა და აღწერილობა“, პროექტი „საქართველოს ფოლკლორის
ეროვნული ფესტივალი“, პროექტი „სვანური ზარი“, პროექტი „ხალხური სიმღერების,
საკრავიერი და ქორეოგრაფიული ნიმუშების დაფიქსირება-საარქივო მასალების შექმნა“,
პროექტი „ქართული ხალხური ცეკვის ნიმუშების კრებული“, პროექტი „სახალხო
ფესტივალი „არტ გენი 2015“, პროექტი „ცოცხალი წიგნები“, რეგიონალური თეატრების
საერთაშორისო ფესტივალი, სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონის“ 130 წლის იუბილესთნ დაკავშირებით,
საქართველოს რეგიონებში კონცერტების გამართვა, ქ. ვენეციის 56-ე ბიენალე თანამედროვე
ხელოვნების გამოფენაზე საქართველოს მონაწილეობა, ელექტრონული მუსიკის
ფესტივალი „სითი საუნდი“;
• ჩატარდა: ჯანსუღ კახიძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ფესტივალი, „Kavkaz Jazz
Festival 2015“, თბილისის მე-9 საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი „ამირანი“,
საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს პეპელა - 2015“, UNESCO-ს მიერ
დაწესებული ჯაზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად რუსთაველის თეატრში რონ
კარტერის ბენდის „Golden Striker Trio“ კონცერტი, ქუთაისის ხანდაზმულთა
ფოლკლორული ანსამბლის „ბერმუხა“ გასტროლი საბერძნეთში ქ. ათენში, ანსამბლ
„ქართული ხმები 2“-ის კონცერტები ლიტვა, ლატვიასა და ესტონეთში საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, პროექტი „მზე და ზღვა“, პროექტი
„ქართული ნაციონალური ბალეტი პირამიდების ფონზე“, პროექტი „ქართული
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მრავალხმიანობის ფენომენი“, ფოტოკვირეული „ქოლგა თბილისი ფოტო“, ა(ა)იპ ვალერიან
გუნიას სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირის მიერ პრაღის
კვადრიენალე 2015-ში საქართველოს მონაწილეობა ნაციონალური პავილიონით, ქართველი
მხატვრების გამოფენები ისრაელში (ა(ა)იპ „მხატვრების ხელშემწყობთა საზოგადოება“ „ქართულ-ებრაული პროექტი“ და შპს „გალერეა შარდენი“ – „ქართული მხატვრობის
გამოფენა ისრაელში“), პროექტი „ექსტრემალური ტერიტორიები“, სსიპ კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის
გასტროლები ბრატისლავა, სიბიუსა და სკოპიეში, პროექტი „მშვიდობა კავკასიაში“,
პროექტი „ქართული ფილმების რეტროსპექტივა ტორონტოში“, „საქართველოში
შემოქმედებითი ევროპა“ ოფისის ჩამოყალიბება, კონფერენციები კულტურის სტრატეგიის
შემუშავების პროცესთან დაკავშირებით თბილისში და საქართველოს 8 რეგიონში: მცხეთამთიანეთი, ქვემო-ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი, იმერეთი, აჭარა, სამეგრელო-ზემოსვანეთი, შიდა
ქართლი, სამცხე ჯავახეთი, სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის
ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასის კონცერტი 70
წლისთავთან დაკავშირებით, ფოლკლორული ანსამბლის „საგალობელი“ საიუბილეო
კონცერტი, დათო ევგენიძის კონცერტი, ჯემალ ჭკუასელის 80 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი კონცერტი, დათო ხუჯაძის საქველმოქმედო კონცერტი, პაატა ბურჭულაძის 60
წლის იუბილესთან დაკავშირებული კონცერტი, საქველმოქმედო კონცერტი „ნინო ქათამაძე
და მეგობრები“, ევგენი კისინის საქველმოქმედო კონცერტი, პროექტი „ფენიქსი“, პროექტი
„გალაკტიონობა - 2015“, პროეტი „თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-3 საერთაშორისო
ფესტივალი“, ანსამბლ „ორერას“ 55 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო გასტროლი,
ნუკრი კაპანაძის კონცერტი, ა(ა)იპ პაატა ბურჭულაძის საერთაშორისო საქველმოქმედო
ფონდი იავნანას პროექტი „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
საქველმოქმედო კონცერტი“, პროექტი „თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული
ხელოვნების სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი თბილისში“, სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და
ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური
დასი საკონცერტო ტურნე რეგიონებში, პროექტი „საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის საესტრადო ორკესტრის სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა“, გამოფენა
„საქართველო ორ-ორ სურათად“, პროექტი „კომედიის ფესტივალი“, სსიპ – ნოდარ
დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
გასტროლი ახალციხეში სპექტაკლით „ჩვენ გველის დიდება“, პროექტი „კინო სკოლაში“,
ფილმის „შვიდკაცა“ ციფრულ ფორმატში გადატანა, კლასიკური გიტარის შემსრულებელთა
მე-3 კონკურსი;
• მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში,
კონკურსებში და გამოფენებში:
 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ - ვატიკანი და ჩინეთი (ქ. პეკინი და ქ.
სიანში);
 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი - მალტა (ქ. ვალეტა);
 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და
დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დასი - ავსტრალია (ქ. პერთი);
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 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი - რუსეთი (ქ. სანკტ-პეტებურგი) და უკრაინა (ქ.
ხერსონი);
 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - ჩეხეთი (ქ. ბრნო, ქ. სიდე, ქ. კიშინიოვი);
 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი - აშშ (ქ. კოლორადო);
 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებელის მოსწავლეები - იტალია (ქ. ბარი) და რუმინეთი
(ქ. ტინიშოარა);
 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის სტუდენტები - ინგლისი (ქ. ლონდონი), ჩეხეთი (ქ. პრაღა);
 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიის 3 სტუდენტი - იტალია (ქ. კრისპიანო);
 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ - გერმანია (ქ. ბერლინი);
 ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია „შავფაროსნები“ – იტალია (ქ.
რომი);
 გალერეა „Container“ – ლიტვა (ქ. ვილნიუსი);
 ანსამბლი „ქორული“ - მაკედონია (ქ. სკოპიე), ავსტრია (ქ. ვენა), ჩეხეთი (ქ.
პრაღა) და გერმანია (ქ. დრეზდენი);
 ეთნო ჯაზ-ჯგუფი „ირიაო“ - ინდონეზია (ქ. ჯაკარტა);
 მუსიკალურმა ჯგუფმა „ETC“ - ნორვეგია (ქ. ოსლო);
 ჯგუფი „The Quintessence“ - აშშ (ქ. ნიუ-იორკი);
 ქალთა გუნდი „იალონი“ - ლიტვა (ქ. ვილნიუსი);
 თითების თეატრი - თურქეთი (ქ. იზმირი);
 სამეფო უბნის თეატრი - რუმინეთი (ქ. სიბიუ);
 „რკინის თეატრი“ - თურქეთი (ქ. ტრაბზონი);
• გამოიცა: ლიტერატურული ჟურნალების „დილა“, „არილი“, „საუნჯე“ ხუთ-ხუთი ნომერი,
ბიოგრაფიული რომანი „უკანასკნელი ცისფერყანწელები-კოლაუ ნადირაძე“, წიგნი
„ქართული კულტურული მემკვიდრეობა ბავშვებისთვის“, სახელოვნებო ტერმინთა
განმარტებითი ლექსიკონი, ჟურნალის „თეატრი და ცხოვრება“ 1 ნომერი, ჟურნალის
„მუსიკა“ 2 ნომერი, წიგნი-ალბომი „ნინო ჯორჯაძე - ქართველი ქალის თვალით დანახული
პირველი მსოფლიო ომი“, მანანა მენაბდის კატალოგი და დისკი, წიგნი-ალბომი
„მრავალეროვანი საქართველო - გერმანელი მხატვრები საქართველოში“, კატალოგი
„სუვენირები საქართველოდან“, ინგა ფერაძის საიუბილეო აუდიო დისკი, აკაკი წერეთლის
საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი 5 წიგნის გამოცემა;
• გაიმართა: სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო
მუზეუმი - ხელოვნების სასახლეში იაკობ ტრიპოლსკის 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი
გამოფენა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა დასახმარებლად
საქველმოქმედო კონცერტი, საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდული საგუნდო
კოლექტივების პირველ ეროვნულ კონკურსი, თბილისის მე-5 საგუნდო მუსიკის
საერთაშორისო ფესტივალი; ქართული ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა, გორის
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ქალთა გუნდის გასტროლი ქუთაისსა და ბათუმში, ო. თაქთაქიშვილისადმი მიძღვნილი
საიუბილეო საღამო, გ. ჩლაიძის საგუნდო მუსიკის პრემიერა, ვერდის რექვიემი და
ქართველი
ვარსკვლავების
გალა-კონცერტი,
კამერული
მუსიკის
კონცერტი
კონსერვატორიაში, საქველმოქმედო აქცია „კლასიკიდან ჯაზურ იმპროვიზაციამდე“, სსიპ საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის საკონცერტო-საგასტროლო ტურნე,
თბილისის მოდის კვირეული, იოსებ ნონეშვილის 95 წლის საიუბილეო თარიღისადმი
მიძღვნილი
კონცერტი-გამოფენა,
მცხეთის
საერთაშორისო
ფესტივალი
„ხატე
საქართველოსთვის“, ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის მეორე საერთასორისო
ქორეოგრაფიული ფესტივალი, თბილისის წიგნის მე-17 საერთაშორისო ფესტივალი,
თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, ბორის პასტერნაკისადმი
მიძღვნილი კვირეული, მესხეთის თეატრში ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი
გამოფენა, სპექტაკლები („თეატრის მკეთებელი“, „პინოქიო“, „გამოღვიძება“, „გატეხილი
ქოთანი“, „კომბლე“, „ზოგჯერ ანგელოზსაც მეძახიან“), მანანა მენაბდის შემოქმედებითი
საღამო „ჩემი ბავშვობის სახლთან“, გურამ ბზვანელის შემოქმედებითი საღამო,
საქველმოქმედო სატელევიზიო აქცია-კონცერტი ჯაბა ბოჯგუას დასახმარებლად „სიყვარულით ვაკეთოთ კეთილი საქმე“, სულხან ცინცაძის სახელობის საქართველოს
სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის საგანმანათლებლო კონცერტები საქართველოს
რეგიონებში, „LOUDspeakers“-ის საიუბილეო კონცერტი, X საერთაშორისო ფესტივალი
„აღდგომიდან აღდგომამდე“;
• დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები: სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის
სომხური
პროფესიული
სახელმწიფო
დრამატული
თეატრის
შენობის
რეაბილიტაციისათვის, სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის რეაბილიტაციისათვის, სსიპ –
ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებლის შენობის რეაბილიტაციისათვის, სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის
მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის
რეაბილიტაციისათვის, სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემიის სასწავლო კორპუსის რეაბილიტაცისთვის, სსიპ - თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ტექნიკური
აღჭურვილობის შეძენისა და შეკეთების შესახებ, სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის
მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დენის მეორადი კვების
წყაროს აღდგენისთვის, სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრის სახურავზე და შენობაში ჩასატარებელი
სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შესახებ, სსიპ – მიხეილ
თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
მაყურებელთა ფოიეში ჩასატარებელი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარების შესახებ,
სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლის სახურავზე და შენობაში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციოსარემონტო სამუშაოების ჩატარების შესახებ, სსიპ – მიხეილ შენგელიას სახელობის
ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის მთავარი შენობის გადახურვის სამუშაოების
ჩატარების შესახებ, სსიპ - ქ. ბორჯომის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრისთვის განათების აპარატურის ინსტალაციის შესახებ.
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8.2. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:






•
•
•
•

•

•

•

•

•

საქართველოს სპორტისაა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმი“.
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი

საქართველოს რაგბის ეროვნულმა ნაკრებმა წარმატებით იასპარეზა ევროპის ჩემპიონატზე.
მოიპოვებულია 2015 წლის ევროპის ჩემპიონის ტიტული;
ქალ მორაგბეთა ნაკრებმა მონაწილეობა მიიღო ათენის საერთაშაროსიო ტურნირში და
გახდა ტურნირის ჩემპიონი;
საქართველოს მორაგბეთა თვრამეტწლამდელეთა ნაკრებმა მონაწილეობა მიიღო ევროპის
ჩემპიონატში, სადაც მოიპოვეს ვერცხლის მედლები;
საქართველოს მორაგბეთა ოცწლამდელთა ნაკრებმა მონაწილეობა მიიღო 2015 წლის
მსოფლიო ალაფის გათამაშებაში, მოიპოვეს ჩემპიონის ტიტული და 2106 წლის მსოფლიოს
ჩემპიონატის საგზური;
სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში სპორტის 45 სახეობაში
დაფინანსდა 100-მდე ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 150-მდე სასწავლო საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა მიღებული იქნა 110-მდე საერთაშორისო სპორტულ
ასპარეზობაში.
სპორტის ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში, სხვადასხვა საერთაშორისო
შეჯიბრებებში ქართველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს 495 მედალი, აქედან 154 ოქრო, 134
ვერცხლი და 207 ბრინჯაო;
ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქართველმა
სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში
`ვორალბერგი-ლიხტენშტეინი - 2015~ (სნოუბორდი, სამთო-სათხილამურო სპორტი,
ფიგურული ციგურაობა) და პირველ ევროპულ თამაშებში „ბაქო-2015“ (ბაქოს თამაშებზე
საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა 16 მედალი, აქედან 2 ოქრო, 6 ვერცხლი და 8 ბრინჯაო);
სპორტის პოლიტიკის და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში
ჩატარდა: სამოყვარულო ლიგა კალათბურთში, ტრადიციული სამთო-სათხილამურო
ტურნირი ,,ლადოს თასი 2015“-ი (ბაკურიანი), სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა
(რომელიც მიმდინარეობდა ქვეყნის მასშტაბით და ჩართული იყო 15 000 მონაწილე), კუს
ტბაზე
სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება (5 აპრილი),
საქველმოქმედო გარბენი ყვარელში („world run“);
სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის
განახლების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ადგილობრივ
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თვითმმართველობებს გადაეცა სპორტული ობიექტებისათვის შეძენილი სხვადასხვა სახის
მცირეფასიანი

სპორტული

ინვენტარი. შეძენილ იქნა

სპეციალური აღჭურვილობა

მთამსვლელთა ფედერაციისათვის. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის
„თბილისი

2015“-

ჩატარებასთან

დაკავშირებით,

თბილისში

აშენდა

თანამედროვე

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საცურაო აუზი;
•

•

•

•

•

განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრში“ რიცხული 150 სპორტსმენის, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდების
წევრებისა და კანდიდატების უზრუნველყოფის პროგრამა საცხოვრებლით, კვებით და
სპორტული დარბაზებით;
სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმში“ სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა
30-მდე ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა გამოჩენილ სპორტსმენთა საიუბილეო საღამოებს,
გამოფენებს და გამოჩენილ მოქმედ და ვეტერან სპორტმენებთან შეხვედრებს;
პროგრამა "ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი - 2015“-ის ფარგლებში
ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატები (ფრენბურთი, ხელბურთი) და სარეიტინგო
პირველობა ძიუდოში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ყველა ის სპორტსმენი,
რომლებიც ჩართულნი არიან ოლიმპიური ფესტივალისათვის მზადებაში (გოგონები,
ვაჟები). მოეწყო ნაკრები გუნდების სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები სპორტის სხვადასხვა
სახეობებში (სპორტული ტანვარჯიში 4, ველოსპორტი 3, ძიუდო 2, მძლეოსნობა,
ხელბურთი 3). ოსტატობის ამაღლების და საშეჯიბრო გამოცდილების მიღების მიზნით
საერთაშორისო ტურნირებზე და ტესტ-მატჩებზე მივლინებულ იქნენ ხელბურთის,
ფრენბურთის, ძიუდოს, ველოსპორტის, ჩოგბურთისა და ტანვარჯიშის ნაკრებები;
ქ. თბილისში ჩატარდა მსოფლიო გრან-პრის გათამაშება ვაჟთა შორის ჭადრაკში, ხოლო
ჩინეთის ქ. ჩენგდუში ჩატარდა მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი ქალთა შორის, სადაც
საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებმა პირველი ადგილი დაიკავა და მოიპოვა
მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული;
ქ. თბილისში ჩატარდა ძიუდოს გრან-პრის ეტაპი, ხოლო პოლონეთში ბერძნულ-რომაული
და თავისუფალი ჭიდაობის ევროპის 23 - წლამდელთა ჩემპიონატი (საერთო ჩათვლაში
საქართველოს ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ნაკრებმა მოიპოვა ოქროს, ხოლო
თავისუფალი ჭიდაობის ნაკრებმა გუნდმა ვერცხლის მედალი).

8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული
კოდი 33 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს მუზეუმები
 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)
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• მიმდინარეობდა მუშაობა: სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმის საგვარეულო ბიბლიოთეკისთვის სტელაჟების დასამზადებლად, სსიპ - მიხეილ
შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის ფონდსაცავის
მოწყობისა და მეორე სართულის რემონტისთვის, სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის,
კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის - ხელოვნების სასახლის ქართული
კინოს დარბაზის რეაბილიტაციისა და კომპიუტერული ქსელის შექმნისთვის, სსიპ ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის საგამოფენო დარბაზებში ტემპერატურული რეჟიმის
უზრუნველყოფის სამუშაოების ჩასატარებლად, სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმისთვის ტენიანობისა და ტემპერატურის
მარეგულირებელი დანადგარების შესაძენად, სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და
საკრავების მუზეუმის ტექნიკური აღჭურვისთვის, სსიპ - ხალხური და გამოყენებითი
ხელოვნების მუზეუმის პროექტისთვის - დარბაზის და საფონდო ოთახის სარემონტო
სამუშაოები, სსიპ - ვაჟა ფშაველას სახლ-მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის,
სსიპ - საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის მცირე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებისთვის, სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროექტის - საქართველოს მუზეუმებში დაცული
კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რესტავრაცია-კონსერვაციისთვის, სსიპ - აკაკი
წერეთლის
სახლ-მუზეუმის
დედისეული
შენობის
(სასტუმრო
სახლი)
რეაბილიტაციისთვის, სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმის საგამოფენო
დარბაზების ჭერის კაპიტალური რემონტისთვის, სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის გიორგი ჩიტაიას სახელობის ღია ცის ქვეშ მუზეუმში ოსური სახლის
რეაბილიტაციისთვის, სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამოცემისთვის „პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინიშვილი და მისი მუზეუმი“, სსიპ თბილისის პოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
პროექტისთვის - „მუზეუმის გიდებისათვის სახელმძღვანელოს გამოცემა“, პროექტისთვის „ეროვნული ტრეინინგები საქართველოს მუზეუმების წარმომადგენლებისთვის“, სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ხელოვნების სასახლის სარესტავრაციო სახელოსნოსთვის გილიოტინის შეძენისა და
ფოტოფონდისთვის სტელაჟების დასამზადებლად, სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო სივრცისა და ფონდსაცავის კონდიცირებისთვის.

8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
• მომზადდა: ნორაშენის ტაძრის
რეაბილიტაციის კორექტირებული პროექტი, ზემო
სვანეთის კოშკების წინა საპროექტო დოკუმენტაცია, აწყურის ღვთისმშობლის ეკლესიის
რეაბილიტაციის პროექტის სრულყოფისათვის დამატებითი გეოლოგიური სამუშაოები და
ტაძრის სეისმედეგობის კვლევა.
• განხორციელდა: ჭელიშის უდაბნოს ღვთისმშობლის ეკლესიის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, მცხეთის ჯვრის მცირე ტაძრის
რეაბილიტაციისათვის საშენი მასალის წინასაპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება,
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სამთავროს მაცხოვრის ტაძრის საკურთხევლის ფერწერისა და საშენი მასალის (ინტერიერი)
წინასაპროექტო
დოკუმენტაციის
მომზადება,
ნოქალაქევის
არქიტექტურულარქეოლოგიური კომპლექსის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია, აწყურის ციხის
რეაბილიტაციის პროექტი, კუმურდოს გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი,
მცხეთის ჯვრის ქვის კონსერვაციის წინა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება,
რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება, ქ.თბილისი, რუსთაველის ქ. #19 თეატრალური ინსტიტუტი.
რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქ. #8
ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯი, ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურულ კომპლექსში
ბერთაყანების დაზვერვითი არქეოლოგიური კვლევები, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი
კომპლექსის გადარჩენის გეგმის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები.
• გაფორმდა
ხელშეკრულებები
შემდეგი
ძეგლების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,
კოსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით: ატენის სიონის ტაძრის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სვანური კოშკების და მაჩუბების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, ბებრის-ციხის სუბსტრუქციის გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(III ეტაპი), ანჩისხატის ტაძრის რეაბილიტაცია (II ეტაპი), არმაზისხევი, პიტიახშთა
რეზიდენციის არქეოლოგია, უშგულის თემი, სოფ. ჩაჟაში არსებული ნაგებობების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი), დოლოჭოპის კონსერვაცია (II ეტაპი), სქურის
რეაბილიტაცია (II ეტაპი), გეგუთის სასახლის არქეოლოგია, ნოღას ციხის რეაბილიტაცია (I
ეტაპი), დავით გარეჯის დოდო რქის სამონასტრო კომპლექსის ახალგამოვლენილი
დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაციის პირველადი გადაუდებელი სამუშაოები,
„გრაკლიანი გორის“
კომპლექსის არქეოლოგია და გამოვლენილი ნამოსახლარის
კონსერვაცია, ბაგინეთის არქეოლოგია და კონსერვაცია, გონიოს ციხის ტერიტორიაზე
არსებული წმ. მატათას საფლავის მოწყობა, ხვამლის მთის არქეოლოგია, ალავერდის
საკათედრო ტაძრის აღმოსავლეთ ნაწილში გამოვლენილი არქეოლოგიური ნაშთების
კონსერვაცია, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის არქეოლოგიური სამუშაოები,
„დიდნაურის“ ნაქალაქარის არქეოლოგია, „ქოდალო“ სოფ. ზიარის არქეოლოგია, ზედა
ციხესულორის არქეოლოგიური სამუშაოები, წმ. დოდო გარეჯელის სამონასტრო
კომპლექსის არქეოლოგიური სამუშაოები, „ბერიკლდეები“-ს არქეოლოგიური სამუშაოები,
ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის გადარჩენის გეგმის მულტიდისციპლინარული
კომპლექსური კვლევებისა და შესაბამისი ფიზიკური სამუშაოების განხორციელების
ფარგლებში საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები და გარეგანათების მოწყობილობების
მონტაჟის სამუშაოები, კვირიკეს ჯამეს სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მუცოს
ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კაცხის
ეკლესიის სამრეკლოს სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, „გრაკლიანი გორის“
არქეოლოგიური მუზეუმის მოწყობა, ქ. თბილისი, მეტეხის ღვთისმშობლის ეკლესიის
ფასადების
რეაბილიტაცია II ეტაპის ფარგლებში, აღმოსავლეთი ფასადის ყველაზე
დაზიანებული უბნების კონსერვაცია.
• დასრულდა
ევროკავშირის
დახმარების
პროგრამის,
TWINNING-ის
პროექტის
განხორციელება; მიმდინარეობს კურტოს საკონსერვაციო ინსტიტუტთან (Courtauld Institute
of Art (London), Conservation of Wall Painting Department) - თანამშრომლობის ფარგლებში
კედლის მხატვრობის კონსერვაციისა და შესაბამისი სატრეინინგო კურსის განხორციელება;
მიმდინარეობს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია;
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საქართველოს
მრავალსაუკუნოვანი
ისტორიულ-კულტურული
რეალობის
გათვალისწინებით, აგრეთვე ქართველებისთვის ენის, როგორც კულტურის ფუნდამენტისა
და კულტურის მატარებლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე „ქართული ანბანის სამი
უძველესი
სახეობის
ცოცხალ
კულტურას“
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის კატეგორია მიენიჭა და მომზადდა შესაბამისი
დოკუმენტაცია იუნესკოს მსოფლიო არამატერიალური მემკვიდრეობის ნომინაციაზე
წარსადგენად. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მონაწილეობა
მიიღო იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღმოსავლეთ ევროპის
რეგიონალური კავშირის საანგარიშო კონფერენციაში, სადაც საქართველო მიიღეს
აღმოსავლეთ-ევროპის კავშირის წევრად.
• გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გერმანული
კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის განხორციელების მიზნით; მიმდინარე
წელს გრძელდება პროექტი „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა
მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემის და გის პორტალის შექმნა“ და საინფორმაციო
სისტემების არქივის მონაცემთა ბაზის შევსება. გაფორმდა ხელშეკრულება ქ. ოზურგეთში,
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის
შენობის სარემონტო და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების (II ეტაპი) განხორციელების
მიზნით; ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში განხორციელდა საგამოფენო
დარბაზების რეაბილიტაცია, ქ. გორში გაიხსნა დიდი ლიახვის ხეობის მუზეუმ-ნაკრძალის
ადმინისტრაციული შენობა და მის ბაზაზე კულტურული მემკვიდრეობის საინფორმაციო
ცენტრი, საქართველოს რეგიონებში მოეწყო გამოფენა „ფიროსმანი მირზაანის მუზეუმის
კოლექციიდან“, მიმდინარეობს ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული
ფიროსმანის ორი ნამუშევარის - „შოთა რუსთაველი“ და „ქალი სააღდგომო კვერცხებით“
სარესტავრაციო სამუშაოები, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მოეწყო ნიკო
ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდებში დაცული მასალების გამოფენა;
გაფორმდა ხელშეკრულება - დიდი მცხეთის არქეოლოგიური სახელმწიფო მუზეუმნაკრძალის გვიანბრინჯაოს ხანის საცხოვრებელი კომპლექსისა (სამთავროს ნამოსახლარი)
და მცხეთის მუზეუმში დაცული ექსპონატების სკანირება და ვირტუალური
რეკონსტრუქცია (II ეტაპი).
• დასრულდა ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა (IX- XIX) გაფორმებაში ჩართული
მინიატურების მონაცემთა ბაზის შექმნისათვის საჭირო ღონისძიებების II ეტაპი;
გამოსაცემად მომზადდა კატალოგი - „წიგნის ილუსტრაცია XX საუკუნეში“, ჟურნალი „ძველი ხელოვნება დღეს“, მიმდინარეობს მოსამზადებლი სამუშაოები საგანმანათლებლოშემეცნებითი პროგრამისათვის „საბავშვო არქეოლოგია“ და ელექტრონული ჟურნალის „ონლაინ არქეოლოგია“.
8.6 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი
39 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:



საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა სამინისტრო
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
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სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
სსიპ საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

• ,,ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში მიმდინარეობდა
„მოხალისეობის განვითარების“, „საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების
ინტეგრაციის
ხელშეწყობის“,
„ახალგაზრდული
ჟურნალისტიკის
განვითარების,“
„საერთაშორისო თანამშრომლობის“, „მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად
დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობის“, „რეგიონებში მცხოვრები
ახალგაზრდების ხელშეწყობის“, „მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის“,
„საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ახალგაზრდებთან ურთიერთობის
განვითარებისა და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების ხელშეწყობის“
პროგრამების განხორციელება;
• სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა
„სტუდენტური დღეები“ 2015, სადაც მონაწილეობა მიიღო 52 უმაღლესი სასწავლებლის
5000-მდე სტუდენტმა. სტუდენტური დღეები 2015-ის ფარგლებში ჩატარდა სპორტული,
კულტურულ-შემოქმედებითი და ინტელექტუალური შეჯიბრებები;
• განსაზღვრული პრიორიტეტების საფუძველზე, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების
სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის მიზნით სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდმა ჩაატარა პირველი საგრანტო კონკურსი და კავშირების მიერ
წარმოდგენილი 146 საკონკურსო პროექტიდან დააფინანსა 43 პროექტი;
• პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდული ცენტრმა
უზრუნველყო დაბა ანაკლიაში 14-18 წლის ასაკის მოზარდების (საჯარო სკოლების
წარმატებული მოსწავლეები) შინაარსიანი და გონივრული დასვენების ორგანიზება
(მიმდინარე წელს პროგრამა ხორციელდება ექვს ნაკადად და გათვლილია 1728
მონაწილეზე);
• პროგრამა ახალგაზრდული ფესტივალი 2015-ის ფარგლებში ბავშვთა და ახალგაზრდული
ეროვნული ცენტრის მიერ ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების
ამაღლების, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის და სხვადასხვა რეგიონების
ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობების, ჩართულობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობის
მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები და ღონისძიებები: „ფანARTი“
(პირველი მრავალჟანრობრივი ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს ხელოვნების სხვადასხვა
დარგებს), „იცხოვრე სპორტით“, „მინიკალათბურთის ფესტივალი“, „ქუჩის კალათბურთი“,
„ქუჩის ფეხბურთი“, „სასკოლო დემოკრატია“, „მოხალისეთა კლუბი“, „გაძლიერდი და
შეცვალე“, „ცვლილებები თანასწორობისთვის“ და სხვა.
8.8 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 39 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:


საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
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• ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების ფარგლებში ყოველთვიურად დანიშნული აქვს 31
სახელოვან სპორტსმენს
თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით; მატერიალური და
სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 308 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის
მუშაკმა მიიღო ყოველთვიურ დახმარება; საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და
ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული, საექიმო პერსონალის
და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების ფარგლებში სტიპენდია გაეცა 430
სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე.

8.10. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:

•

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

დაფინანსდა ადმინისტრაციული ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველსაყოფად.

9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია

9.1. საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
 საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
დაწესებულებები
(წარმომადგენლობები);
 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო.
• მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, მათ შორის
ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისა და განმტკიცების კუთხით, ისევე როგორც ქვეყნის
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით. გაიმართა
რიგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა, მათ შორის მაღალი დონის ვიზიტები და ორმხრივი
პოლიტიკური კონსულტაციები. ასევე, გაფართოვდა საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების გადაფარვის ქვეყნების არეალი.
9.1.1. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
• გრძელდებოდა მუშაობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების
არაღიარების
პოლიტიკის შესანარჩუნებლად, რის შედეგადაც, არც ერთ ქვეყანას არ უღიარებია
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. „დამოუკიდებლობა“. მიმდინარეობდა
მუშაობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ
რეზოლუციის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. გაიმართა ჟენევის
მოლაპარაკებების 1 რაუნდი. გრძელდებოდა კონსულტაციები ევროკავშირსა და მის წევრსახელმწიფოებთან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობის ეფექტურობის
გაზრდის მიზნით;
• მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით, კერძოდ: შედგა
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) იმპლემენტაციის
შემფასებელი ექსპერტთა მისიის 6 ვიზიტი საქართველოში. ამის გარდა გაიმართა
ევროკავშირთან
სავიზო
რეჟიმის
ლიბერალიზაციის
საკითხებზე
მომუშავე
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენელთა ვიზიტები ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების დედაქალაქებში (4 ვიზიტი),
ქ.ლუქსემბურგში შედგა „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ მინისტერიალი და ქ.რიგაში გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
სამიტი. ამის გარდა, ჩატარდა მრავალი ღონისძიება, კონსულტაცია და მაღალი და
უმაღლესი დონის ორმხრივი ვიზიტი როგორც საქართველოში, ასევე ბრიუსელში, მათ
შორის საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა
და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი;
• მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. ნატოს შტაბ-ბინაში
გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 3 სხდომა, გაიმართა ნატო-ს საგარეო საქმეთა
მინისტერიალი, ქ.ბუდაპეშტში შედგა ნატო-ს საპარლამენტი ასამბლეის საგაზაფხულო
სესია,
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ნატო-ს გენერალური მდივნის
მოადგილე;
• სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული ევროპის საბჭოს ფარგლებში გამართულ
ღონისძიებებში, მათ შორის ქ. სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
სესიების მუშაობაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია; საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ევროპის საბჭოს 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმის
მმართველ კომიტეტთან შეხვედრა; საქართველოს ვიზიტით ეწვია ევროპის საბჭოს
პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე; საქართველოში ვიზიტით
იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს ევროპული სასამართლოს რეგისტრატორის ყოფილი
მოადგილე; ქ. სტრასბურგში გაიმართა ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ
ხელისუფლებათა კონგრესის 28-ე სესია, სადაც მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია;
საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ევროპის საბჭოს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის
წინააღმდეგ ევროპული კომისიის (ECRI) და ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო
კონვენციის ექსპერტთა კომიტეტის (FCNM) წარმომადგენლები; საქართველოს ვიზიტით
ეწვია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი; ქ. ბრიუსელში გაიმართა
ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
დელეგაციამ;
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• მიმდინარეობდა კამპანია გაერო-ს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მაქსიმალური
საერთაშორისო მხარდაჭერის და კენჭისყრის დროს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან
მხარდამჭერი განცხადებების უზრუნველყოფის მიზნით. ამ კუთხით, გაერო-ს
გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო მორიგი რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო და
ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“. წელს მხარდამჭერთა რიცხვმა 75-ს მიაღწია. ასევე,
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ზონებში
არსებული მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების
მიზნით. ამის გარდა, საქართველოს ვიზიტით ეწვია წამების საკითხებზე გაერო-ს
სპეციალური მომხსენებელი. ასევე, საქართველოს ეწვივნენ გაერო-სთან აკრედიტებულ
მუდმივი წარმომადგენლები შემდეგი ქვეყნებიდან: გვინეა, გრენადა, იამაიკა, კაბო-ვერდე,
ტიმორ-ლესტე, ტონგა, უგანდა. ვიზიტის ფარგლებში მათ შეხვედრები გამართეს საგარეო
საქმეთა სამინისტროში, ასევე საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მოინახულეს საოკუპაციო ხაზი სოფელ დიდ
ხურვალეთში. გრძელდებოდა მუშაობა გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოში
საქართველოს გაწევრიანების მიზნით (შესაბამისი არჩევნები გაიმართება შემოდგომაზე).
კამპანიის ფარგლებში,
• განხორციელდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი სამუშაო ვიზიტი აშშ-ში. ვიზიტის
ფარგლებში, გაიმართა 20-ზე მეტი ორმხრივი შეხვედრა აშშ-ის აღმასრულებელი,
საკანონმდებლო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან. ამის გარდა, აშშ-ს
მიმართულებით ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: აშშ-საქართველოს სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა აშშსაქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა; ქ. ვაშინგტონში
გაიმართა ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის ჯგუფის შეხვედრა, რომლის ფარგლებში
გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის, დავით დონდუას
შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტში, თეთრ სახლსა და კონგრესში; შედგა აშშ-ის
კონგრესმენთა დელეგაციის ვიზიტი თბილისში, განხორციელდა ევროპის საკითხებში აშშის პრეზიდენტის სპეციალური თანაშემწის ვიზიტი საქართველოში; განხორციელდა აშშ-ის
ატლანტიკური საბჭოს (ACUS) ფაქტების შემსწავლელი დელეგაციის ვიზიტი
საქართველოში;
• სამინისტრო მუშაობდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების
გაღრმავებაზე და სხვადასხვა ეკონომიკური სფეროების განვითარების ხელშეწყობაზე.
გრძელდებოდა მუშაობა შავი ზღვის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფარგლებში.
სამინისტრო აქტიურ მონაწილეობას იღებდა სხვადასვა სავაჭრო-ეკონომიკური ხასიათის
შეხვედრებსა და ფორუმებში. ამის გარდა, სამინისტრო აქტიურად მუშაობდა საქართველოს
ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციაზე და ინვესტიციების მოზიდვაზე;
• სამინისტრო მუშაობდა UNESCO-ს მმართველ და დამხმარე ორგანოებსა და ასევე
კომიტეტებში. ამის გარდა, სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა რიგი ღონისძიებებისა,
რომლებიც მიზნად ისახავდნენ საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციას;
• დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ტონგას სამეფოს შორის.
ასევე, გაიზარდა საქართველოს საელჩოების გადაფარვის არეალი;
• ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში ხელი მოეწერა 39 ხელშეკრულებასა და ოქმს, ხოლო
ძალაში შევიდა 29 ხელშეკრულება;
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• გაიმართა
პოლიტიკური
კონსულტაციები
ომანთან,
ეგვიპტესთან,
ისრაელთან,
ჰონდურასთან, პანამასთან, პერუსთან, ესპანეთთან, ნიდერლანდების სამეფოსთან,
ჩეხეთთან, თურქმენეთთან და ბელარუსთან;
• მიმდინარეობდა მუშაობა საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების უფლებების და
ინტერესების დაცვის კუთხით, რაც გულისხმობს ადგილსამყოფელი სახელმწიფოების
სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მონახულებას,
მათ სასამართლო პროცესებზე დასწრებას და გარდაცვლილთა გადმოსვენების პროცესის
ორგანიზებას და საქართველოს მეზღვაურთათვის დახმარების აღმოჩენას. ამის გარდა,
საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ფორუმის მოდულში ჩაირთო
ე.წ. ქვეყნის პროფილის ფუნქციონალი, რომლის მეშვეობითაც თავი მოეყრება საკონსულო
საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ ინფორმაციას. ხსენებული ფუნქციონალი
მნიშვნელოვნად დაეხმარება საკონსულო საქმიანობის ჯეროვნად შესრულებაში იმ პირებს,
რომლებიც ფუნქციებს დროებით ასრულებენ ანდა რომელთაც უფლებამოსილების
განხორციელება ახალი დაკისრებული აქვთ. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში,
საფრანგეთის რესპუბლიკის შესაბამისმა სამსახურმა დაიწყო რეადმისიის მართვის
ელექტრონულ პროგრამის გამოყენება. ასევე, მაისიდან საკონსულო დეპარტამენტში
გამოყოფილ იქნა თანამშრომელთა ჯგუფი, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან
უზრუნველყონ სატელეფონო კონსულტაციების გაწევა (დაინერგა ე.წ. call center).
9.1.2.
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში
არსებული
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)

ფინანსური

ვალდებულებების

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
• საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე, საეთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში
არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში.
9.1.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
(პროგრამული კოდი 28 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
• საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უწყებების, სამინისტროებისა და
ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება, სულ 3411 გვერდი და სინქრონული თარგმანით
მომსახურება სულ - 31 საათი.
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9.2
. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

სტრუქტურებში

ინტეგრაციის

საკითხებში

საკითხებში

• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მონაწილეობდა საქართველო-ევროკავშირს შორის უვიზო
რეჟიმის შესახებ მიმდინარე დიალოგის ფარგლებში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის შესრულებაში. საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს
მიაღწია სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თვალსაზრისით, რაც
მკაფიოდ აღინიშნა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ რიგის სამიტის დეკლარაციაში;
• შედგა სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტები დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულ სამეფოში, უკრაინაში, პოლონეთში, ბელგიაში, საბერძნეთში, კვიპროსში,
უნგრეთში, ესპანეთსა და ფინეთში. ვიზიტების ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები
ევროკავშირის
წევრი
ქვეყნების
სახელმწიფო
უწყებების
მაღალი
რანგის
წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო მოხელეებთან, პარლამენტარებთან, ასევე სამეცნიერო
წრეების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან;
• რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციის პირობებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლების სხვა
სტრუქტურებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო საზოგადოების
მხარდაჭერის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;
• ჩატარდა აქტიური ღონისძიებები საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის
ხელმოწერილი 2014-2017 წლების ევროკავშირის ერთიანი დახმარების ჩარჩო პროგრამის
(Single Support Framework - SSF) ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარების
განსახორციელებლად, კერძოდ: ხელი მოეწერა 3 საფინანსო შეთანხმებას;
• საქართველოში დონორთა კოორდინაციის ერთიანი მექანიზმის შემუშავების მიზნით,
კონსულტაციები დაიწყო ევროკომისიის, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და სხვა
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან;
• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად მონაწილეობდა საჯარო სამსახურის
რეფორმის ახალი კანონმდებლობის მომზადებაში, რაც მომავალში საფუძვლად დაედება
საჯარო სამსახურის რეფორმის განხორციელებას;
• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირის პროგრამა
HORIZON 2020-ს ასოცირებული წევრის სტატუსით მონაწილეობასთან დაკავშირებით
გამართულ მოლაპარაკებებში. აღნიშნულ პროგრამაში ასოცირებული წევრის სტატუსით
მონაწილეობა საქართველოს გაუხსნის დამატებით შესაძლებლობებს მონაწილეობა მიიღოს
ევროკავშირის ახალ და მრავლისმომცველ ინიციატივებში განათლების სფეროში;
• წარმატებით
გამართული
მოლაპარაკებების
საფუძველზე
საქართველოსთვის
ხელმისაწვდომი გახდა ევროკავშირის ინიციატივა „Creative Europe“-ში მონაწილეობა, რაც
ახალ და ბევრად ფართო შესაძლებლობებს იძლევა საქართველოს კულტურის სფეროს
განსავითარებლად;
• ნატო-ს შტაბ-ბინაში გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც ქართულმა
მხარემ 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა წარადგინა. ალიანსის 28 წევრი
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სახელმწიფოს წარმომადგენელმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ წლიური
ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული რეფორმათა გეგმა და აღნიშნა, რომ
დოკუმენტი ყოვლისმომცველი და რეალისტურია. ასევე, ხაზი გაესვა რეფორმების
განხორციელების საქმეში საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს;
• სახელმწიფო მინისტრი მართავდა სამუშაო ვიზიტებს ნატო-ს შტაბ-ბინაში და ალიანსის
წევრ სახელმწიფოებში. აღნიშნული ვიზიტების მთავარ მიზანს ალიანსისა და წევრი
ქვეყნების მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის
გაძლიერება, ნატო-ს 2016 წლის ვარშავის სამიტისათვის საქართველოს მზადებისა და
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ უახლესი ინფორმაციის მიწოდება
წარმოადგენდა, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ნატო-ს მხრიდან დადებითი
პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოსაპოვებლად;
• ქ. ბათუმში გაიმართა რიგით მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია - „საქართველოს
ევროპული გზა". აღნიშნული კონფერენცია მიეძღვნა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" რიგის
სამიტის შედეგების, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების და მისი ნაწილის,
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელების
საკითხების განხილვას. ასევე, რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების
გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო ევროკავშირის აღმოსავლეთ
სამეზობლოში უსაფრთხოების გამოწვევებს. კონფერენციას დადებითი გამოხმაურება
მოჰყვა მასში მონაწილე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისა თუ ორგანიზაციების
მხრიდან.

9.3
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული
კოდი 21 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
• დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი სამუშაო ვიზიტის
ფარგლებში, დაესწრო სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი გაერთიანება „გეორგიას“
მიერ ორგანიზებულ ქართული კულტურის მეექვსე ფესტივალის გახსნას, რომლის
ფარგლებში აღინიშნა „გეორგიას“დაარსებიდან 5 წლის იუბილე;
• დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა:
 პირველი პროფესიული დიასპორული ფორუმი - ,,გაუზიარე გამოცდილება
სამშობლოს".
წარმატებული

ფორუმის

მიზანს

თანამემამულეების

წარმოადგენდა
მოწინავე

უცხოეთში

პროფესიული

მოღვაწე

ჩვენი

გამოცდილების

გაზიარება, მათი პოტენციალის მოზიდვა ქვეყნის სამსახურში, პროფესიული
კავშირების გაღრმავება, პერსპექტივების გაანალიზება ერთობლივი პროექტების
დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის და საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველ
სპეციალისტთა

ინტეგრაცია

ქართულ

საზოგადოებრივ,

პროფესიულ

და

კულტურულ სივრცეში;
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 აპარატის ორგანიზებით გაიმართა უცხოეთში მოღვაწე ქართველ მხატვართა
ნამუშევრების გამოფენა, ლიტერატურული კონკურსის - "ემიგრანტის წერილი 2014"
-ისა და ფუტზალის "ისტორიული დიასპორის თასის" გათამაშებაში გამარჯვებულთა
დაჯილდოება;
 საქართველოში ჩამოსული თანამემამულეებისათვის მოეწყო გასვლითი ტური
საქართველოში

დანერგილი

მონაწილეობის

მიღების

თანამემამულეებმა

ინოვაციების
მიზნით

მოინახულეს

გასაცნობად.

საქართველოში

ევროპის

დიასპორის
მოწვეულმა

ახალგაზრდული

დღეებში
ჩვენმა

ოლიმპიური

ფესტივალის „თბილისი 2015“-ის მშენებარე ობიექტები.
• დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, 13 ივნისს ქ.
თბილისში მომხდარ სტიქიასთან დაკავშირებით, შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც
კოორდინაციას
უწევდა
უცხოეთში
მცხოვრები
ქართული
დიასპორის
მიერ
შემოწირულობების გადმორიცხვას სტიქიისაგან დაზარალებულთა დახმარების მიზნით,
ასევე - ჰუმანიტარული ტვირთის ჩამოტანას საქართველოში;
• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრი სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში,
ბელგიის სამეფოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში. ვიზიტის ძირითად მიზანს
წარმოადგენდა ჩვენს თანამემამულეებთან შეხვედრა და მსჯელობა ადგილსამყოფელ
ქვეყანაში მათ წინაშე არსებულ პრობლემებზე; აგრეთვე, მათთვის საქართველოში
მიმდინარე პროცესების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება.

10. სოფლის მეურნეობა
10.1. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:







საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“,
შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია“,
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“;
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“.

10.1.3. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს „საქართველოს სამელიორაცია“
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• სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო ღონისძიებებზე 2014-2015 წელს
მიმართული თანხიდან სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია 6 ობიექტზე, ხოლო
37 ობიექტზე გრძელდება სამუშაოები;
• მიმდინარე წელს შპს „საქართველოს მელიორაციაზე“ მიმართული თანხებიდან
გამოცხადებულია ტენდერები 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე;
• შეძენილ იქნა 30 ერთეული სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკა, სატრანსპორტო
საშუალებები, მანქანა-მექანიზმები, დამხმარე მოწყობილობები და სხვა.

10.1.4. ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
• გერმანიის ქალაქ ბერლინში ჩატარდა სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის
საერთაშორისო გამოფენა "მწვანე კვირეული”, სადაც მონაწილეობა მიიღო 20-მდე
ქართულმა კომპანიამ. აღნიშნული გამოფენის ფარგლებში ჩატარდა მინისტერიალი,
რომელსაც ესწრებოდა 100-მდე ქვეყნის სოფლის მეურნეობის მინისტრი.
• ქ. ბაქოში აზერბაიჯანის კვების მრეწველობის 21-ე საერთაშორისო გამოფენაზე და სოფლის
მეურნეობის მე-9 საერთაშორისო გამოფენა „კასპიან აგროზე“, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრომ პირველად მიიღო მონაწილეობა და წარდგენილი იქნა 10-მდე
ქართული კომპანიის პროდუქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
გადაეცა ჯილდო ნომინაციაში ,,ქვეყნის საუკეთესოდ წარმოჩენისთვის“.
• ქ. თბილისში გაიმართულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტენდზე წარმოდგენილი
იყო 10-მდე ქართული კომპანიის პროდუქცია.
• საფრანგეთში, ქ. ლიონში ჩატარდა ყოველწლიური გამოფენა „საკონსულო ზეიმი“, სადაც
მოეწყო ქართული პავილიონი და გაიმართა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქიის
გამოფენა/დეგუსტაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ
წარდგენილი იყო სხვადასხვა კომპანიების პროდუქცია.
10.1.5. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 37 01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
• 615 კოოპერატივს მიენიჭა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი. პროგრამის
ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს საშუალება ეძლეოდათ შეიძინონ აგროტექნიკის კომპლექტი (მოტობლოკი, სათიბელა, გუთანი, კულტივატორი, სათადარიგო
რკინის ბორბალი - 2 ცალი და ხელის სათესი) მისი საბაზრო ღირებულების 23.6%-ად, რაც
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900 ლარს შეადგენს. სააგენტოში შესულია 486 კოოპერატივის განაცხადი, რაც მოიცავს 1 155
მოტობლოკის კომპლექტის მოთხოვნას.

10.1.7. შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
• შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით საანგარისო პერიოდში გაცემულია 23 719
კრედიტი. გაცემული შეღავათიანი აგრო კრედიტის თანხა დაახლოებით შეადგენს 893.0
მლნ ლარს (კურსი 1 დოლარი - 2.2483 ლარი). მათ შორის:
• პროექტის მასშტაბით გაცემულია საბრუნავი საშუალებების კომპონენტის 11 092 კრედიტი
330.1 მლნ ლარის ოდენობით, დაფინანსებულია ძირითადი დარგები: ყურძენი - 124 სესხი,
მესაქონლეობა - 3 640 სესხი, მარცვლეულის წარმოება - 1 292 სესხი, შერეული მემცენარეობა
- 1 840 სესხი, მებოსტნეობა - 1 040 სესხი და სხვა - 3 156 სესხი;
• პროექტის მასშტაბით გაცემულია ძირითადი საშუალებების კომპონენტის 12 615 კრედიტი,
533.0 მლნ ლარის ოდენობით. აღნიშნულ ძირითადი საშუალებების სესხებში შედის 10
კრედიტი „აწარმოე საქართველოში“ კომპონენტის ფარგლებში 29.7 მლნ ლარის ოდენობით,
დაფინანსებული ძირითადი დარგები: მესაქონლეობა - 6 159 სესხი, მეცხვარეობა - 3 025
სესხი, ღვინის წარმოება - 86 სესხი, სასათბურე მეურნეობა - 831 სესხი, შერეული
მეცხოველეობა 640 სესხი და სხვა - 1 874 სესხი;
• პროექტის ფარგლებში გაცემულია 2 შეღავათიანი აგროლიზინგი 202.1 ათასი ლარის
ოდენობით ჩაის და თხილის გადამუშავებისთვის.

10.1.8. მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 37 01 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
• პროექტის ფარგლებში მოხნული ფართობი შეადგენს 101 588 ჰექტარს ამასთან,
ბენეფიციარების ნაწილმა თავად დაამუშავა მიწის ფართობი (94 480 ჰექტარი), მათ მიერ
დაბრუნებული იქნა სახნავი ბარათები სააგენტოში და ექვივალენტური ქულების
რაოდენობა დაერიცხათ აგრო ბარათზე. შესაბამისად, საანგარისო პერიოდში პროექტის
ფარგლებში ჯამში მოხნული მიწის ფართობი შეადგენს 196 068 ჰექტარს;
• პროექტის ფარგლებში გაცემულია 453 888 აგრო ბარათი. სულ განაღდებულია 25 198 548
ლარის ეკვივალენტი ქულა.

10.1.9 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა
(პროგრამული კოდი 37 01 09)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
• „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიერო ფონდში დეპონირებული
თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების თანახმად
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო
ხელშეკრულებების
ფარგლებში
2015
წლის
ვალდებულების
დასაფარად
შპს
„მექანიზატორს“ გადაერიცხა 21.0 მლნ ლარი, რომელიც შპს მიერ იფარება გრაფიკის
შესაბამისად.

10.1.10. აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
• აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 1 624 პოლისი, დაზღვეულია 1 803 ჰექტარი
მიწის ნაკვეთი და 13 400.0 ათასზე მეტი ლარის ღირებულების მოსავალი.
10.1.11. აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (პროგრამული კოდი 37 01 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
• ინფრასტრუქტურის კომპონენტის ფარგლებში :
 დასრულდა კასპის რაიონში მეტეხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის ღირებულებაა 1 509.7 ათასი ლარი და ყარაღაჯის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია -კონტრაქტის ღირებულებაა 911.5 ათასი ლარი.
 დასრულების ეტაპზეა დოეს-გრაკალის საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია - 1 691
7 ათასი ლარი.
 მიმდნარეობს სამუშაოები ძევერა - შერთულის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციაზე
(ორივე ლოტი ) – 3 968.7 ათასი ლარი.
10.1.13. დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 01 20)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
• პროექტის ფარგლებში (განაცხადების მიღება დაიწყო 2015 წლის 6 მარტს) ბაღების
კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 14 პროექტი, გასაშენებელი ბაღების ფართობი
შეადგენს 89,63 ჰეექტარს.
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10.2. სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
(პროგრამული კოდი 37 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“
 სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“
• პროგრამის ფარგლებში უფლებამოსილი პირების მიერ სათანადო წესით აღებული იქნა
სხვადასხვა დასახელების სურსათის 1 541 ნიმუში/სინჯი, კერძოდ: ცხოველური
წარმოშობის სურსათი - 289 ნიმუში, ხორცის სახეობის დადგენა - 96 ნიმუში, სასმელი
წყლის (მ.შ. დაფასოებული) – 233 სინჯი, არაცხოველური წარმოშობის სურსათი - 118
ნიმუში, ალკოჰოლური სასმელები - 225 ნიმუში, სურსათში Listeria monocytogenes-ის
კვლევა - 189 ნიმუში, სურსათში სალმონელას კვლევა - 286 ნიმუში, ცხოველური
წარმოშობის სურსათში ვეტერინარული პრეპარატებისა და სხვა დამაბინძურებლების
ნარჩენი ნივთიერებების კვლევა - 32 ნიმუში, სურსათში გმო-ს შემცველობის განსაზღვრა 185 ნიმუში და მცენარეულ სურსათში პესტიციდების შემცველობის განსაზღვრა - 58
ნიმუში;
• სურსათის (მ.შ. სასმელი წყლის) ნიმუშების/სინჯების უვნებლობისა და ხარისხობრივ
პარამეტრებზე ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით 303 ნიმუში/სინჯი არ
აკმაყოფილებდა დადგენილ მოთხოვნებს, კერძოდ: ცხოველური წარმოშობის სურსათი - 92
ნიმუში, არაცხოველური წარმოშობის სურსათი - 11 ნიმუში, ხორცის სახეობის დადგენა - 7
ნიმუში, სასმელი წყლის (მ.შ. დაფასოებული) – 93 სინჯი, ალკოჰოლური სასმელები (ღვინო)
- 42 ნიმუში, სურსათში Listeria monocytogenes-ის კვლევა - 32 ნიმუში, სურსათში
სალმონელას კვლევა - 24 ნიმუში, ცხოველური წარმოშობის სურსათში ვეტერინარული
პრეპარატებისა და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენი ნივთიერებების კვლევა - 1 ნიმუში და
მცენარეულ სურსათში პესტიციდების შემცველობის განსაზღვრა - 1 ნიმუში;
• ლაბორატორიული კვლევისას გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელდა არაგეგმიური
ინსპექტირება - 167 შემთხვევაში, ბიზნესოპერატორს დაევალა ბაზრიდან სურსათის
გამოთხოვა - 71 შემთხვევაში და შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეცა - 22 საქმე;
• სასმელი წყლის ხარისხის „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტთან“ შეუსაბამობის
შემთხვევებში
შესაბამის
უწყებებში
(წყლის
მწარმოებლები,
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტები) გაიგზავნა სარეკომენდაციო წერილები.
• განხორციელდა 2 946 ბიზნესოპერატორის დოკუმენტური შემოწმება, რომლის დროსაც
გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელდა შემდეგი ქმედებები, კერძოდ:
 სურსათის ეტიკეტირების წესის დარღვევის ფაქტზე უფლებამოსილი პირების მიერ
"სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის
კოდექსი"-ს 741 მუხლის შესაბამისად მოხდა 110 სამართალდარღვევის ოქმის
შედგენა;
 ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის გამოვლენის ფაქტთან დაკავშირებით 304
სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილ იქნა სურსათის/ცხოველის საკვების
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 742 მუხლის
საფუძველზე, მ.შ. 181 მცირე ბიზნესოპერატორის სტატუსის მქონე ობიექტზე;
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 ვეტერინარული ზედამხედველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ფორმა N2)
გარეშე რეალიზაციის გამო ამავე კოდექსის 66-ე მუხლის მე-3 ნაწილით შედგენილი
იქნა 68 სამართალდარღვევის ოქმი;
 ბიზნესოპერატორად რეგისტრაციის ან/და ბიზნესოპერატორად აღიარების გარეშე
პირის საქმიანობის ფაქტთან დაკავშირებით 48 სამართალდარღვევის ოქმი
შედგენილ იქნა სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის კოდექსის 64-ე მუხლით;
 მიკვლევადობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო, 24
სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილ იქნა სურსათის/ცხოველის საკვების
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 67-ე მუხლით.
ვადაგასული სურსათის გამოყენებისა და რეალიზაციის ფაქტების გამოვლენის შედეგად
განადგურდა: ხორცი და ხორცპროდუქტები - 12 077.3 ტონა, სხვა მყარი სურსათი - 13 206.8
ტონა, თხევადი სურსათი - 59.5 ათასი ლიტრი; სასურსათო კვერცხი - 2 273 ცალი და ხორცი
ვეტერინარული ზედამხედველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ფორმა N2) გარეშე 30.4 ტონა.
სულ განხორციელდა 3 239 ინსპექტირება მათ შორის გეგმური ინსპექტირება - 1 800
ბიზნესოპერატორთან, არაგეგმური ინსპექტირება - 173 ბიზნესოპერატორთან და
გადამოწმდა -1 266 ბიზნესოპერატორი;
სულ დაჯარიმდა 202 ბიზნესოპერატორი მათ შორის საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 68
ბიზნესოპერატორს, 400 ლარით დაჯარიმდა 125 ბიზნესოპერატორი და 1 200 ლარით
დაჯარიმდა 9 ბიზნესოპერატორი. ჯარიმის თანხა სულ 128.8 ათასი ლარი შეადგინა;
ცოფის დაავადების კერებში იძულებით ვაქცინირებულ იქნა 15 316 სული დაავადების
ამთვისებელი ცხოველი;
ქვეყნის
მასშტაბით
მიმდინარეობდა
ცოფის
პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია,
ვაქცინირებულია 46 375 სული შინაური ხორცის მჭამელი ცხოველი;
ჯილეხის დაავადების კერებში იძულებით ვაქცინირებულ იქნა 220 სული ცხოველი, მათ
შორის: 88 - მსხვილფეხა, 120 - წვრილფეხა და 12 - კენტჩლიქიანი დაავადების ამთვისებელი
ცხოველი;
თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ჩაუტარდა 1 254.8 ათას სულ დაავადების
ამთვისებელ ცხოველს, მათ შორის: 818.7 ათას სულ - მსხვილფეხას და 436.5 ათას სულ წვრილფეხა პირუტყვს;
ქვეყანაში რისკის ზონების გათვალისწინებით (გადასარეკი ტრასების მიმდებარე
ტერიტორიები, გადასარეკი ცხოველები, ტერიტორიები სადაც დაფიქსირებულია ადამიანის
და ცხოველის დაავადების შემთხვევები) მიმდინარეობდა ჯილეხის პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია, შესაბამისად ვაქცინირებულია 465 625 სული დაავადების ამთვისებელი
ცხოველი. მათ შორის: 309.7 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი; 153.6 ათასი სული
წვრილფეხა პირუტყვი და 2.3 ათასი სული ცხენი;
იდენტიფიცირებულია 82.0 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი;
ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია ჩაუტარდა 909.9 ათას სულ
წვრილფეხა პირუტყვს;
ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგოდ ვაქცინირებულია 19.4 ათასი სული
მსხვილფეხა პირუტყვი;
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• ბაზარზე განთავსებული პესტიციდების ხარისხის ლაბორატორიული კვლევებისათვის
გაფორმდა ხელშეკრულება ლაბორატორიასთან. დღეისათვის ქვეყნის ტერიტორიაზე
პესტიციდების
სარეალიზაციო
ქსელიდან
(68
ობიექტიდან)
აღებულია
და
ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 115 ნიმუშს;
• გაფორმებულია ხელშეკრულება აღმოსავლეთ საქართველოში კალიების საწინააღმდეგოდ
ავიაშესხურებითი სამუშაოების ჩასატარებლად 4 000 ჰექტარზე. დღეისათვის კალიების
საწინააღმდეგო ღონისძიებები ვერტმფრენით ჩატარებულია 1 500 ჰექტარზე;
• ქვეყნის ტერიტორიაზე 9 საკარანტინო მავნე ორგანიზმის გავრცელების შესასწავლად
გაფორმებულია ხელშეკრულება ლაბორატორიასთან 365 ნიმუშის შესასწავლად. აღებულია
კარტოფილის საკარანტინო მავნე ორგანიზმების გავრცელების დასადგენად 150 ნიმუში;
• განხორციელდა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანი კოღოების საწინააღმდეგო
ღონისძიებები, აღმოსავლეთ საქართველოში (დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი, სიღნაღი)
დამუშავებულია 1 200 ჰექტარი.
• ვეტერინარული
პრეპარატების
უსაფრთხოების
გეგმიური
კონტროლის
(ფალსიფიცირებული, არარეგისტრირებული, ვადაგასული ან/და უვარგისად მიჩნეული
ვეტერინარული პრეპარატების გამოვლენის) მიზნით განხორციელდა 88 ობიექტის
შემოწმება, აქედან 86 ვეტ-აფთიაქის და 2 ზოომაღაზიის;
• ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით რეგიონებში შეძენილი
და ლაბორატორიაში გამოკვლეული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 80 ნიმუში;
• განხორციელდა
ზედამხედველობა
სპეციალურ
კონტროლს
დაქვემდებარებული
პრეპარატების რელანიუმის 243 ცალი ცარიელი ამპულისა და კალიფსოლის 63 ცალი
ცარიელი ფლაკონის განადგურებაზე;
• შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე განხორციელდა არაგეგმიური ინსპექტირება
არარეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის აღკვეთის მიზნით. ბიზნესოპერატორი
დაჯარიმდა 1 000 ლარის ოდენობით, ამოღებული პრეპარატი იქნა განადგურებულ;
• კვლევის ჩატარების შედეგად გამოვლინდა ფალსიფიცირებული პრეპარატი „იხთიოლის
მალამო 20% - იანი“, რომლის მწარმოებელი კომპანია დაჯარიმდა 1 000 ლარით, ხოლო
პრეპარატი ამოღებული იქნა ქსელიდან;
• ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული აქვს სხვადასხვა სახის ლაბორატორიული კვლევები,
შემოსულია დაახლოებით - 77 318 ნიმუში, მათ შორის ინფექციურ დაავადებებზე
(ბრუცელოზი, მრპ-ს პათმასალა, ტყავისა და ნიადაგის გამოკვლევა ჯილეხზე, ცოფი,
სალმონელოზი, პასტერელოზი, ბრადზოტი, ემკარი და სხვა);
• ჩატარებულია სხვადასხვა საკვები პროდუქტების
- მრპ-სა და ღორის ტანხორცის,
სხვადასხვა მზა პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების, რძისა და რძის პროდუქტების
მიკრობიოლოგიური
გამოკვლევა
(სალმონელა,
ლისტერია
მონოციტოგენეზი,
ცისტიცერკოზი და ტრიქინელოზი). ასევე ფიზიკო-ქიმურად გამოკვლეულია ცხოველთა
საკვები (კომბინირებული საკვები, სიმინდი და სხვა) ცილებზე, ცხიმებზე, უჯრედანაზე და
სხვა შემცველობაზე, წყლის ნიმუშები სასმელად ვარგისიანობაზე და სხვა;
• გამოკვლეულ ნიმუშებში გამოვლინდა შემდეგი დაავადებები: ცოფი - 62, ბრუცელოზი - 1
068, ცხოველთა პარაზიტული დაავადება - 47, პასტერელოზი - 7, სალმონელოზი - 4,
ცხენების ტრიპონოზომოზი - 1, ცხოველის სოკო - 2, ტუბერკულოზი - 1, ემკარი - 1,
ბრადზოტი - 1, ჯილეხი - 4;
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• საკვები პროდუქტების (მზა პროდუქტი, ნახევარფაბრიკატი, ხორცპროდუქტი, რძე, რძის
პროდუქტი, წყალი და სხვა) მიკრობიოლოგიური კვლევებისას გმოვლინდა: სალმონელა 54, ლისტერია მონოციტოგენეზი - 45, ნჩჯბ - 160, მაფანმრ - 94, S.Aureus - 16, მასტიტი - 35,
E.coli – 2, პროტეუსი - 2.

10.3. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“
• ღვინის ლაბორატორიული შემოწმების მიზნით გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება 4
ლაბორატორიასთან. ინსპექტირების პროცესში აღებულ იქნა 94 ნიმუში 24 სხვადასხვა
კომპანიიდან;
• შეიქმნა ღვინის ხარისხის კონტროლის, ანგარიშგებისა და სერთიფიცირების ერთიანი
ელექტრონული სისტემა, რაც პროდუქციის მოძრაობისა და ნაშთებზე ეფექტური
კონტროლის გარანტიას წარმოადგენს;
• მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 12 საერთაშორისო გამოფენა-დეგუსტაცია
მსოფლიოს 11 ქვეყანაში, ღვინის დეგუსტაცია-პრეზენტაცია 13, კონფერენცია 1, ახალი
ღვინის ფესტივალი 1;
• მოლეკულური ანალიზისთვის შეგროვილ იქნა 50 ვაზის აბორიგენული და ველური ვაზის
ნიმუშები. დანიის უნივერსიტეტის „GeoGenetics“ ლაბორატორიაში საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის საცავებიდან გაგზავნილი იქნა არქეოლოგიური წიპწები ოთხი
სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლიდან (12 წიპწა). ლაბორატორია შეუდგა ძველი
დნმ-ის ექსტრაქციასა და შესწავლა/გაანალიზებას მის ხელთ არსებულ 15 ნიმუშზე;
აღნიშნულ ლაბორატორიაში არსებულ 15 ქართულ ნიმუშზე დასრულებულია ძველი დნმის ექსტრაქცია და ექსტრაგირებული დნმ-ის შესაბამისობა ვაზის მცენარესთან. მეორე
ეტაპის სამუშაოებისათვის შერჩეული იქნა სამი ნიმუში წიწამურიდან; ბიო-მოლეკულური
ანალიზისათვის შერჩეული და პ. მაკგოვერნისათვის აშშ-ში გაგზავნილი იქნა 3 ჭურჭლის
ნატეხი „გადაჭრილი გორის“ ძეგლიდან და 4 ნიმუში „არუხლოს“ ძეგლიდან, რომელიც
მიეკუთვნება იმავე „შულავერის კულტურას;
• ღვინის ეროვნული სააგენტის ხელშეწყობით, ქართული ღვინო და ალკოჰოლური
სასმელები, სხვა ქართულ პროდუქციასთან ერთად, წარმოდგენილი იყო ბერლინში
გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე "მწვანე კვირეული 2015"-ს (Gruene Woche 2015).
ქართულ სტენდზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი ქართული ღვინის მწარმოებელი
კომპანიების პროდუქცია: „ქიმერიონი“, „ჩელთი“, „ტიბანელი“, „ბადაგონი“, „მილდიანი“,
„კორპორაცია ქინძმარაული“, „შუხმან ვაინსი“, „კახური“;
• კაჭრეთში, სასტუმრო „ამბასადორში“, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და GIZის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობა) ორგანიზებით, ღვინის სექტორში
თანამშრომლობის ფორუმი გაიმართა. ფორუმში მეღვინეობის დარგის სამთავრობო და
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას;
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• საფრანგეთის ქალაქ ანჟეში ბუნებრივი ღვინოების გამოფენა „Les Penitentes” ჩატარდა,
სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ქვევრის ღვინოები იყო
წარმოდგენილი;
• საფრანგეთის ქალაქ სომურში ბუნებრივი ღვინოების მე-16 გამოფენა ‘’La Dive Boutteille”
ჩატარდა, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით მონაწილეობდნენ შემდეგი
ქვევრის ღვინის მწარმოებელი კომპანიები: „ოქრო ღვინო“, „მეღვინეობა ნიკი ანთაძე“ და
„იბერიელი“. ფილმის „ღვინის სათავეებთან" პრემიერა გაიმართა, რომელიც ქართული
მეღვინეობის რვა ათასწლიან ისტორიაზეა გადაღებული.
• იტალიის დედაქალაქ რომში გამართულ ნატურალური ღვინის გამოფენაზე ,,VIGNAIOLI
NATURALI A ROMA” 9 ქართული კომპანიის 30 დასახელების ქვევრის ღვინო იყო
წარმოდგენილი;
• ქართული ღვინო წარმოდგენილი ქალაქ ბოსტონში გამართულ ერთ-ერთ პრესტიჟულ
საერთაშორისო ღვინის გამოფენაზე Boston Wine Expo (აშშ). ქართულმა სტენდმა Boston
Wine Expo-ის სტუმრების დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. საქართველოდან
მონაწილეობდნენ შემდეგი კომპანიები: „ქინძმარაულის ღვინის მარანი“, „მუკადოვაინსი“,
„ბადაგონი“, „მეღვინეობა ხარება“, „შატო მუხრანი“, „GWS“, “შუხმანი“, „თელავის ღვინის
მარანი“, „ვაინმენი“, „ბაგრატიონი 1882“. ქართული ღვინის წარდგენაში მონაწილეობდა
ცნობილი ღვინის მაგისტრი ლიზა გრანიკი (Ms. Lisa Granik);
• შეხვედრები გამართა ჩინეთის უმსხვილეს იმპორტიორებთან (Along Wine Industry Holding
Co. Ltd და Jointek Fine Wines (Co Ltd)) და ბეჭდვითი მედიის China Wine News-ის
წარმომადგენლებთან, მონაწილეობდა ალკოჰოლური სასმელების ინდუსტრიის Wechat-ის
ფორუმის შეხვედრაში, სადაც 20-მდე კომპანია (დისტრიბუტორები, ასოციაციები, მედიის
წარმომადგენლები) იყო წარმოდგენილი;
• ქართული ქვევრის ღვინის მწარმოებელი კომპანიების პროდუქცია იტალიის ქალაქ ჩერეაში
გამართულ ნატურალური ღვინის საერთაშორისო გამოფენა Vini Veri-ზე იყო
წარმოდგენილი. გამოფენა წელს მეთორმეტედ ჩატარდა და მასში წარმოდგენილი იყო 100ზე მეტი მწარმოებლის ღვინოები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. გამოფენის ფარგლებში
საგანგებო ყურადღება დაეთმო
ქვევრში ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ
ტექნოლოგიას. გამოფენის მსვლელობისას ქართველ ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა
მიეცათ გაემართათ შეხვედრები ღვინის ბაიერებთან და ღვინის თემაზე მომუშავე
ჟურნალისტებთან;
• ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით, 10 ქართული ღვინის კომპანიის პროდუქცია
წარმოდგენილი იყო ჩინეთში, სიჩუანის პროვინციის ქალაქ ჩენგდუში გამართულ
გამოფენაზე „China Food & Drink Fair”;
• საფრანგეთის ქალაქ შამპანში, ღვინის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია IWINETC
გაიმართა. ღვინის ტურიზმის სექტორში წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებად
ითვლება.
• იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში საერთაშორისო გამოფენა ,,Wine and Gourmet Japan 2015”
გაიმართა, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით წარმოდგენილი იყო 6
ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანია: „კახური ღვინის მარანი“, ,,თბილღვინო“, ,,შუხმან
ვაინს ჯორჯია“, ,,ქინძმარაულის მარანი“, ,,ბესინი“ და ,,კახურიტრადიციული მეღვინეობა“.
გამოფენის პირველ დღეს გაიმართა ქართული ღვინის ორი დეგუსტაცია/სემინარი - ერთი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს, ხოლო მეორე - კომპანია „შუხმან ვაინს ჯორჯიას“ მიერ;
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• ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით, ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს
პირველად მიეცათ შესაძლებლობა საკუთარი პროდუქცია წარედგინათ აზიის ერთ-ერთ
პერსპექტიულ საექსპორტო ბაზარზე კორეის რესპუბლიკაში, გამოფენაზე ,,Seoul
Interenational Wines and Spirits Expo 2015” გამოფენაში მონაწილეობდა ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების შვიდი კომპანია: „თელავის ღვინის მარანი“, „მეღვინეობა
ხარება’’, „კახური ღვინის მარანი“, „კახური“, „სარაჯიშვილი“, „შუმი“ და „არმაზი ვაინსი“;
• საფრანგეთის ქალაქ კანში ქართული ღვინის პრეზენტაცია-დეგუსტაცია გაიმართა,
ქართული ღვინის წარდგენა მიზნად ისახავდა, რომ დამსწრე საზოგადოებას გაეცნო
როგორც ევროპული, ასევე ტრადიციული წესით დაყენებული ქართული ღვინო, მიეღო
ინფორმაცია ქართული ყურძნის ჯიშების, ვაზის და ღვინის კულტურისა და ისტორიის
შესახებ. კანში წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 8 კომპანიის 18
დასახელების ღვინო;
• ჰონგ-კონგში
ადგილობრივი
დისტრიბუტორების,
იმპორტიორების,
ღვინის
მომხმარებლებისა და მედიისთვის ქართული ღვინის პრეზენტაცია-დეგუსტაცია გაიმართა;
• ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში რიგით მე-14 ღვინისა და სპირტიანი სასმელების
საერთაშორისო გამოფენა „Interwine China 2015“ გაიმართა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი
იყო შემდეგი ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ღვინოები: „მეღვინეობა ხარება",
„თელავის ღვინის მარანი", „შატო მუხრანი", „GWS", „ბესინი", „არმაზი", „ბაგრატიონი",
„თელიანი ველი" და „ქინძმარაულის მარანი“;
• ქართული ქვევრის ღვინის მწარმოებელი მცირე მარნები ლონდონში გამართულ ბუნებრივი
ღვინოების საერთაშორისო გამოფენაზე ,,RAW” (The Artisan Wine Fair London) იყო
წარდგენილი;
• ქართული ღვინის მწარმოებელი 14 კომპანია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შაანსის
პროვინციის ქალაქ სიანში ჩატარებულ საერთაშორისო საინვესტიციო-სავაჭრო ფორუმში
(19th Investment and Trade Forum for Cooperation between East and West China and Silk Road
International Exposition) იყო წარმოდგენილი. საქართველო, ტაილანდთან და ყირგიზეთთან
ერთად, ითვლებოდა ღონისძიების საპატიო სტუმრად. საერთაშორისო ფორუმზე მოეწყო
საქართველოს ეროვნული პავილიონი, სადაც წარმოჩენილი იყო ქართული ისტორიულკულტურული და ეკონომიკურ-სოციალური გარემო. გამოფენის ფარგლებში მოწყობილ
ქართული ღვინის კუთხეში წარმოდგენილი იყო შემდეგი კომპანიების პროდუქცია:
„ქინძმარაული მარანი“, „ქიმერიონი“, „KTW”, „შატო მუხრანი“, „მეღვინეობა ხარება“,
„კახური ღვინის მარანი“, „თელიანი ველი“, „ბარატიონი 1882“, „თბილღვინო“, „თელავის
ღვინის მარანი“, "არმაზი", "ბატონო", "ვაინმენი" და "ვაზიანი კომპანი";
• თბილისში, საგამოფენო ცენტრში „ექსპო ჯორჯია“ ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების
მე-8 საერთაშორისო გამოფენა - WinExpo Georgia 2015 - გაიმართა, გამოფენაში
მონაწილეობას 100-მდე კომპანია იღებდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის,
გერმანიიდან, უკრაინიდან, პორტუგალიიდან, მოლდოვადან, იტალიიდან. გამოფენის
ფარგლებში, ღვინისა და ვაზის საერთაშორისო ორგანიზაციის OIV-ის ოფიციალური
პატრონაჟით ღვინის მე-7 საერთაშორისო კონკურსი “International Wine Competition”
ჩატარდა. საერთაშორისო ექსპერტებით, ენოლოგებით და ღვინის ჟურნალისტებით
დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ ღვინის ნიმუშები შეაფასა. სხვადასხვა კატეგორიებში (თეთრი
მშრალი, წითელი მშრალი, წითელი ნახევრადტკბილი, ქვევრის) გამარჯვებულ ღვინოებს
ოქროს და ვერცხლის მედლები მიენიჭა. ღვინის მე-7 საერთაშორისო კონკურსში
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მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ღვინის მწარმოებელი მსხვილი კომპანიები, ასევე მცირე
და ოჯახური მარნები. კონკურსში გამარჯვება 30-მა ღვინომ მოიპოვა;
ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები მონაწილეობდნენ ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების საერთაშორისო გამოფენაზე Vinexpo Bordeaux 2015, რომელიც საფრანგეთის
ქალაქ ბორდოში ჩატარდა;
პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ქართული ღვინის სემინარი-დეგუსტაცია გაიმართა, სადაც
წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი მსხვილი კომპანიებისა და მცირე
მარნების ქვევრის ღვინოები. ღონისძიებას ადგილობრივი იმპორტიორები, ღვინის
მაღაზიებისა და ბარების წარმომადგენლები, ბლოგერები, ღვინის თემაზე მომუშავე
ჟურნალისტები დაესწრნენ;
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, საანგარიშო პერიოდში საქართველოდან
მსოფლიოს 33 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 13 706,7 ათასი ბოთლი (0.75 ლ) ღვინო, რაც
თანხობრივად 39 425.6 ათას აშშ დოლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის მონაცემებით,
ექსპორტის მატებაა ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორებიცაა
ყაზახეთი, ჩინეთი, ლატვია, ესტონეთი, გერმანია, იაპონია, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, ჰონგკონგი და სხვა. მთლიანობაში ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი
ბრენდისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა წლის
პირველ ნახევარში 58.3 მლნ აშშ დოლარს მიაღწია;
ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი - 6 555.2 ათასი ბოთლი, ყაზახეთი 2 275.7 ათასი ბოთლი, უკრაინა - 1 257.9 ათასი ბოთლი, პოლონეთი - 796.1 ათასი ბოთლი,
ჩინეთი - 7 560.0 ათასი ბოთლი. ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია
ადგილწარმოშობის ღვინოები: „ქინძმარაული“ – 1 960.7 ათსი ბოთლი, „მუკუზანი“ – 637.6
ათასი ბოთლი და „წინანდალი“ – 432.1 ათასი ბოთლი;
„ისრაელის ვეიზმანის უნივერსიტეტის D-DREAMS Radiocarbon Dating ლაბორატორიაში
C14 მეთოდით დათარიღებისათვის გაიგზავნა საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა
დროს აღმოჩენილი ვაზის არქეოლოგიური წიპწების 6 ნიმუში;
საქართველოში განხორციელებული ველური ვაზის ექსპედიციური შესწავლის შედეგად
აღიწერა ამ მცენარის გავრცელების 5 ახალი პოპულაცია საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროს
რაიონებიის ტყეებში, შეგროვდა რქები დნმ-ის შესწავლის მიზნით;
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან შეთანხმება მოხდა ვაზისა და ღვინის კულტურასთან
დაკავშირებული არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიების, შეკრების და
დამუშავების შესახებ, რომელიც განთავსდება პროექტის ვებ-გვერდზე და გამოყენებული
იქნება ამ თემისადმი მიძღვნილი წიგნის ელექტრონული ვერსიის მოსამზადებლად;
შეგროვილი იქნა 50 ვაზის აბორიგენული და ველური ვაზის ნიმუშები მოლეკულური
ანალიზისთვის;
დანიის უნივერსიტეტის „GeoGenetics“ ლაბორატორიაში საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის საცავებიდან გაგზავნილი იქნა არქეოლოგიური წიპწები ოთხი სხვადასხვა
პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლიდან - სულ 12 წიპწა. ლაბორატორია შეუდგა ძველი დნმის ექსრაქციასა და შესწავლა - გაანალიზებას მის ხელთ არსებულ 15 ნიმუშზე;
განხორციელებული იქნა არქეოლოგიური გათხრები „შულავერის კულტურის“ (ძვ. წ. მე-6-4
ათასწლეულები) ძეგლზე სახელწოდებით „გადაჭრილი გორა“ (მარნეულის რაიონი).
აღმოჩენილი იქნა ვაზთან და ღვინოსთან დაკავშირებული ახალი არქეოლოგიური
არტეფაქტები. ნიადაგის ნიმუშები გადაგზავნილი იქნა არქეობოტანიკურ ლაბორატორიაში
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შემდგომი შესწავლის მიზნით. აღებული იქნა პალეობატონიკური კვლევისათვის საჭირო
მასალა;
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის თანამშრომლების მიერ დაწყებულია ვაზისა და ღვინის
კულტურასთან დაკავშირებული არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება,
შეკრება, დამუშავება და პროექტის ვებ-გვერდზე განთავსება: ეს მასალა გამოყენებული
იქნება ამ თემისადმი მიძღვნილი წიგნის ელექტრონული ვერსიის მოსამზადებლად;
ცნობილმა მსოფლიო გამოცემამ „National Geographic“ გამოაქვეყნა ასევე ცნობილი
მოგზაურის პოლ სალოპეკის (Paul Salopek) სტატია სათაურით „ვაზის სული:
საქართველოში მეცნიერება იკვლევს მეღვინეობის ფესვებს“ (Ghost of the vine: in Georgia,
science probes the roots of winemaking), რომელიც მომზადებული იქნა ჩვენი პროექტის
მონაწილეებთან ინტერვიუების ბაზაზე და რომელშიც საუბარია ამ პროექტის მიერ
განხორციელებულ კვლევებზე;
დანიის უნივერსიტეტის „GeoGenetics“ ლაბორატორიაში არსებულ 15 ქართულ ნიმუშზე
დასრულებულია ძველი დნმ-ის ექსტრაქცია და ექსტრაგირებული დნმ-ის შესაბამისობა
ვაზის მცენარესთან. მეორე ეტაპის სამუშაოებისათვის შერჩეული იქნა სამი ნიმუში
წიწამურიდან;
განხორციელებული იქნა „არქეოლოგიურ კატალოგისა” და „ეთნოგრაფიული კატალოგის“
პირველი ეტაპის სამუშაოები, რაც მოიცავდა ახალი მონაცემების ატვირთვას პროექტის ვებგვერდზე. ამ ეტაპისათვის ატვირთული იქნა 150 შენატანი (სურათი და სტატია)
„ეთნოგრაფიულ კატალოგში“ და 120 შენატანი არქეოლოგიურ კატალოგში;

10.4. სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
(პროგრამული კოდი 37 04)
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე
აღწერა:
• განხორციელდა
კომპლექსური
ამპელოგრაფიული კვლევა საღვინე და სასუფრე
მიმართულების 50 ჯიშზე.
• მიმდინარეობდა ხეხილის 80 ჯიშის (ვაშლი, მსხალი, ატამი, ქლიავი, გარგარი, კაკალი,
აღმ.ხურმა) სამეურნეო-ბიოლოგიური თავისებურებების შესწავლა და
პომოლოგიური
აღწერა.
• ჩატარდა სატყეო სანერგე მეურნეობების კვლევა, საიდანაც შესაძლებელია კოლექციისთვის
ნერგების მიღება.
• მეთუთეობის მიმართულებით საკვლევი თემის ფარგლებში გაშენდა თუთის საკოლექციო
და საძირეთა ნაკვეთი. მოეწყო სათესი განყოფილება.
• ერთწლოვანი კულტურების მიმართულებით, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან
მიღებულია
სხვადასხვა
ბოსტნეულის
სათესლე
მასალა
რეგიონალური
ჯიშთაგამოცდისათვის. საკვლევად დაითესა სხადასხვა ერთწლოვანი კულტურები.
სადემოსტრაციო ნაკვეთებზე ჩატარდა საშემოდგომო ნათესების სასუქებით გამოკვება.
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• აგროსაინჟინრო კვლევის ფარგლებში დამუშავდა საშემოდგომო ხორბლის წარმოების
თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები.
• თესლის და სარგავი მასალების სტანდარტებისა და სერთიფიცირების კვლევის ფარგლებში
მომზადდა ბროშურა ფერმერებისთვის თესლის სერთიფიცირების შესახებ. დაიწყო და
მიმდინარეობს თესლის სერთიფიცირების რეგლამენტზე მუშაობა.
• მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის ფარგლებში გამოქვეყნდა საინფორმაციო
ბროშურები. შემუშავდა ვაზის, ხეხილის, კარტოფილის, პამიდორის, ხორბლის, სიმინდის
და თხილის მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვის ფენოკალენდარული სქემები.
• ბიოაგროწარმოების
კვლევის
ფარგლებში
მიმდინარეობდა
მუშაობა
ახალი
ბიომასერტიფიცირებელი ორგანოს შესაქმნელად. შეგროვდა მონაცემები ბიოფერმერთა
შესახებ ელექტრონული ბაზის შესაქმნელად. საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე
მოეწყო ბიომეურნეობის მოდელები.
• ნიადაგის ნაყოფიერების მიზნით შესწავლილ იქნა ნიადაგის ნიმუშები. ფერმერებისთვის
მომზადდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ბროშურები. ქვემო ალაზნის სარწყავი
სისტემის ზონის („ჯუგაანის მიწები“, სოფელ ტიბაანი) ნიადაგების ინვენტარიზაცია და
მათი რაციონალური გამოყენების მიზნით ჩატარდა საველე კვლევებისთვის
მოსამზადებელი სამუშაოები.
• სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო
კვლევის ფარგლებში განხორციელდა ღვინომასალების კვლევა. მომზადდა პრეზენტაციები
სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით.
• შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით მოძიებულია
სხვადასხვა ტიპიური საქონელი. დაიწყო კვლევები ფრინველების ზრდის დინამიკის,
კვერცხის ფიზიკური თვისებებისა და ინკუბაციის მაჩვენებლების დასადგენად. საკალმახე
მეურნეობაში ლიფსიტების მასობრივი დახოცვის საწინააღმდეგოდ განხორციელდა
კომპლექსური სამკურნალო ღონისძიებები. მიმდინარეობს კვლევები აბრეშუმის ჭიის და
ფუტკრის მიმართულებით.

11. სასამართლო სისტემა

11.2 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 09
01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
სასამართლოების დეპარტამენტი.

საბჭოსთან

არსებული

სსიპ

-

საერთო

• განხორციელდა 18 სასამართლოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ: თბილისისა და
ქუთაისის სააპელაციო, თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო, მცხეთის,
ზუგდიდის, სენაკის, ბოლნისისა და ახალციხის რაიონული, თიანეთის, აბაშის, ხობის,
198

•
•

•

•

წალენჯიხის, ხონის, ტყიბულის, ლენტეხის, დმანისისა და გარდაბნის მაგისტრატი
სასამართლოებიში;
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომლებისათვის შეძენილ
იქნა 109 ერთეული პერსონალური და 50 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი;
27 ნაფიცი მსაჯული უზრუნველყოფილ იქნა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ
ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი
მოვალეობის შესრულებასთან;
სასამართლო სისტემაში მიმდინარე სხვადასხვა სიახლეების გაცნობის მიზნით, რადიო
მაუწყებლების საშუალებით განხორციელდა რეგიონალური სასამართლოების შესახებ
იმერეთისა და აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ინფორმირება;
ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობას სასამართლო სისტემაში მიმდინარე
სიახლეების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე
მომზადებული სატელევიზიო გადაცემებით.

12.

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა

12.1 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტი
• „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ და „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების
შესახებ“ საქართველოს კანონების ამოქმედებასთან დაკავშირებით, შეიქმნა ნარჩენების
კონტროლის და
ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების კონტროლის
განყოფილებები;
• დეპარტამენტის ტერიტორიული სამსახურების სამოქმედო ტერიტორიების სიდიდის
გათვალისწინებით და პრობლემური ტერიტორიების უკეთ გაკონტროლების მიზნით,
განხორციელდა ზოგიერთი ტერიტორიული სამსახურის რეორგანიზაცია და ახალი
ტერიტორიული სამსახურების და განყოფილებების ჩამოყალიბება;
• მიმდინარეობდა:
48
რეგულირების
ობიექტის
საქმიანობის
გარემოსდაცვით
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება, საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული
133 გემის ინსპექტირება, თანამშრომლების ახალი უნიფორმითა და შესაბამისი
მოწყობილობებით უზრუნველყოფა, შეძენილ იქნა მცურავი საშუალებები შიდა
წყალსატევებზე ბრაკონიერობასთან ბრძოლის მიზნით;
• მიმდინარეობდა
ღონისძიებები
ახლადშექმნილი
ტერიტორიული
ოფისების
კეთილმოწყობის და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვის მიზნით.
• გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 3 559 ფაქტი, მ.შ.
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 3 444 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 115 ფაქტი;
• დეპარტამენტის „ცხელ ხაზზე“
2 298 ზარი შემოვიდა, მათ შორის დაფიქსირდა 390
შეტყობინება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე;
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• სახელმწიფო კონტროლის გაუმჯობესების, ასევე მეწარმეთათვის უფრო ხელმისაწვდომი და
მარტივი პროცედურების დაწესების მიზნით, მიმდინარეობდა მუშაობა მრგვალი ხე-ტყის
გადამამუშავებელი
საამქროების
ელექტრონული
მართვის
ონლაინ-სისტემაზე
გადასვლისთვის. მზადდებოდა შესაბამისი ელექტრონული პროგრამა და საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტი.

12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
• მიმდინარეობდა: სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური
ბაზის სრულყოფა, მუშაობა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის
სრულყოფა-განვითარებისათვის, მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებები სამცხე-ჯავახეთის,
მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისა და იმერეთის რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონისთვის შესყიდულ იქნა 10 000 ცალი ფერომონი იპსოვიტი, განადგურებულ იქნა
800 000-მდე მბეჭდავი ქერქიჭამია, იმერეთის რეგიონისთვის შესყიდულ იქნა 150 ცალი
მწერსაჭერი და ორი სახის ფერომონი სხვადასხვა სახის ქერქიჭამია ხოჭოების წინააღმდეგ
ბრძოლისათვის;
• დაზუსტდა სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სატყეო
უბნების ფართობები;
• საპილოტე პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მერქნული რესურსის მარაგების
დადგენა-დაზუსტება, მოინიშნა სპეციალური ჭრის ტყეკაფები;
• კახეთის რეგიონში განხორციელდა აკაციის კორომების შესწავლა, დადგინდა მარაგები,
დაზუსტდა განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნები და მათი ფართობები;
• განხორციელდა 681 ჰა ფართობის შეწამვლა ავიაციის გამოყენებით, მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში დამუშავდა 339 ჰა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონში 342 ჰა ფართობი,
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბზის კორომების სატყეო პათოლოგიური
გამოკვლევის ორგანიზების მიზნით დაზუსტდა ფართობები, შეირჩა ფართობები კახეთის
და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ბზის კალმების დამზადების უზრუნველსაყოფად.
დამზადდა 2 000 ცალი ბზის კალამი, მათი გამრავლების და ბუნებრივ გარემოში
დაბრუნების მიზნით;
• ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობის მიზნით დამტკიცდა ტყის აღდგენის პროექტი
ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეოში 0,5 ჰა ფართობზე, შემოიღობა აღნიშნული ტერიტორია,
მომზადდა ნიადაგი, ტერიტორია გაიწმინდა ნახანძრალი ხე-ტყის ნარჩენებისგან,
ამოიძირკვა და გასუფთავდა ცეცხლით დაზიანებული, გამხმარი ხე-ტყისგან, მოიხნა
მექანიზირებული წესით;
• მომზადდა 0,2 ჰა ფართობზე ტყის დროებითი სანერგის მოწყობის პროექტი შიდა ქართლის
რეგიონისთვის. დამტკიცდა ტყის აღდგენის პროექტი.
• განხორციელდა საგაზაფხულო თესვები 2014 წელს მოწყობილ სანერგეებში, კერძოდ
იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში. დაითესა შავი და კავკასიური ფიჭვის
სახეობები;
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• განისაზღვრა ტყის მასივებში მოსაწყობი გზები (მოსაწყობი - 51.07კმ, ხოლო
სარეაბილიტაციო - 195.63 კმ.);
• გაფორმდა ტყითსარგებლობის შესახებ ხელშეკრულებები საკომუნიკაციო ანძების
განთავსებაზე: შპს „მობიტელთან“ 34 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე, შპს „მაგთიკომთან“-65
ერთეულ მიწის ნაკვეთზე, შპს „ჯეოსელთან“ – 76 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე, შპს „კავკასუს
ონლაინთან“ – 2 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე;
• ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და სპეციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული
და დასაწყობებული მერქნული რესურსის ოდენობამ შეადგინა 941,55 მ3 სატყეო
სამსახურების მიერ გამოყოფილ იქნა 213 910 მ3 მოცულობის ტყეკაფი.
• რეგიონების სატყეო სამსახურების თანამშრომელთა მიერ გამოვლენილ იქნა 1 699
სამართალდარღვევის ფაქტი, მ.შ. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 1 404 ფაქტი,
სისხლის სამართლის - 295 ფაქტი;
• რეგიონალურ სატყეო სამსახურებზე განაწილდა 500 ერთეული საინფორმაციო
გამაფრთხილებელი ნიშანი და მიმდინარეობდა მათი განთავსება ხანძარსაშიშ უბნებში;
• შეძენილ
იქნა
რამდენიმე
სახის
ხანძარსაწინააღმდეგო
აღჭურვილობა:
ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდები, აირქაფოვანი ცეცხლმაქრები, ზურგის კომპაქტური
მაქრები. ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა განაწილდა 9 სატყეო სამსახურში, სატყეო
უბნების მიხედვით.

12.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
• განხორციელდა: კინტრიშის, ყაზბეგისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიებისათვის
კომპიუტერული ტექნიკისა და საველე აღჭურვილობის შესყიდვა, ლაგოდეხის დაცულ
ტერიტორიებზე ფოტო ტური;
• დასრულდა და KfW-სთან შეთანხმდა ალგეთისა და ყაზბეგის ეროვნული პარკების
ადმინისტრაციული შენობების დიზაინის სამუშაოები. დაიწყო სატენდერო პროცედურების
მომზადება მშენებლობის შესყიდვისათვის, ალგეთის ეროვნულ პარკში მიმდინარეობდა
დემარკაციის სამუშაოები;
• დაიწყო დამხმარე ზონის პროგრამა (თანამონაწილეობითი მიდგომა) ადგილობრივი
მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად;
• სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ
ღონისძიებაში.

12.4 გარემოს დაცვის სფეროში
(პროგრამული კოდი 38 01)

პოლიტიკის

შემუშავება,

რეგულირება

და

მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
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• გაცემულ იქნა 35 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, მათ შორის 10 გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვა;
• ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გაიცა დასკვნა შემდეგ საქმიანობებზე: ტოქსიკური
და სახიფათო ნარჩენების მართვა - 5, ნავთობპროდუქტების საცავის განთავსება - 1,
საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის
მშენებლობა - 2, ასფალტის წარმოება - 1, სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება - 4,
მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა - 3, გაჯის წარმოება - 1, ხიდის აგება - 1,
მეტროპოლიტენის მშენებლობა - 1, კირის წარმოება - 1, მაღალი ძაბვის გადამცემი
ქვესადგურის განთავსება - 3, მეტალურგიული წარმოება - 1, ჰიდროელექტროსადგურის
განთავსება - 2, ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა - 2, ქიმიური წარმოება - 1, ცემენტის
წარმოება - 1, კაშხლის განთავსება - 1;
• ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული კამპანიის - „ეს მარტივია - იზრუნე
გარემოზე!“ ფარგლებში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადდა 3
სოციალური ვიდეო-რგოლი, რომელიც განთავსდა საქართველოს სხვადასხვა სატელევიზიო
არხზე.

12.5 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა

• გაშენდა ვერხვის პლანტაცია 0,25 ჰა-ზე და ტუიის სკოლა 0,1 ჰა-ზე;
• კონტეინერული მეთოდით დაითესა: აკაცია, ფშატი, აკაკი და ნეკერჩხალი - 95 000
კონტეინერი;
• სათბურში დაითესა: კავკასიური ფიჭვი, ელდარის ფიჭვი, კავკასიური სოჭი, აღმოსავლეთის
ბიოტა, ჰიმალაის კედარი, აღმოსავლეთის ნაძვი, მარადმწვანე კვიპაროსი, ვერცხლისფერი
კვიპაროსი, ვერცხლისფერი ჭადარი და ნაძვი. სულ: 572 000 ცალი კონტეინერი;
• მიწის ბელტით ამოღებულ იქნა და ქოთნებში გადაირგო: კავკასიური სოჭი, ვერცხლისფერი
ნაძვი, ბზა, აღმოსავლეთის ნაძვი, კედარი, კვიპაროსი, საღსაღაჯი, წაბლი, მუხა ჭალის,
წიფელი, ბალამწარა და კაკალი. სულ 7 000-მდე ქოთანი;
• 2008 წელს ბორჯომის რაიონში გადამწვარი ტყის აღსადგენად ავსტრიის პროგრამის
ფარგლებში გაცემული იქნა 11 082 ცალი ნერგი, ქ. თბილისის მერიის მიერ შესყიდულ იქნა
21 620 ცალი ნერგი;
• მიმდინარეობდა ნერგების მოსარწყავად სარწყავი ტბორის მშენებლობა, წყლის სარეზერვო
აუზისა და კონტეინერული ნერგების ღია ბაქნის მოწყობის სამუშაოები;
• აღდგა მეურნეობის ტერიტორიაზე შიდა მისასვლელი გზები.

12.6 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი
• გარემოსდაცვითი განათლების ცნობიერების ამაღლებისა და გარემოსდაცვით საკითხებში
საზოგადოების ჩართვის მიზნით, სკოლის მოსწავლეებისათვის და სტუდენტებისათვის
ჩატარდა
სემინარები
ორჰუსის
კონვენციის,
დაცული
ტერიტორიებისა
და
ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობის შესახებ;
• საზოგადოების
გარემოსდაცვითი
ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით,
სკოლის
მოსწავლეებისათვის, სტუდენტებისათვის და პედაგოგებისათვის ჩატარდა სემინარები
გარემოსდაცვითი თემებზე. სულ გარემოსდაცვითი განათლების
ღონისძიებებში
მონაწილეობა მიიღო 941-მა ადამიანმა;
• გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან დაკავშირებული და გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით, ელექტრონული სერვისები
(ელექტრონული შეტყობინება, მწვანე ასისტენტი, შეტყობინებები კანონდარღვევის შესახებ,
დასვი შეკითხვა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გამოწერა) განთავსდა ცენტრის ვებგვერდზე;
• მიმდინარეობდა მუშაობა სამინისტროს მობილური აპლიკაციის ფუნქციონალზე და
ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე, რათა საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს გარემოსდაცვითი
ინფორმაცია და უზრუნველყოს სამინისტროს სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
• დასრულდა მუშაობა GIS-ის ტრეინინგ-მოდულზე, რომლის მიზანია უზრუნველყოს
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების (GIS) გამოყენება გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სფეროში წარმოქმნილი საჭიროებებისა და გადაწყვეტილებების
მისაღებად;
• დაიწყო „მწვანე ეკონომიკისა“ და „მწვანე ბიზნესის“ ხელშემწყობ პროექტებზე მუშაობა.
მოხდა ევროკავშირში „მწვანე ბიზნესის“ რეგისტრაციის სისტემის შესწავლა, EMAS და ISO
14001-ის მიხედვით, სექტორული გზამკვლევების დამუშავება;
• დაიწყო საწვავის ეკო-მარკირების სტანდარტის შემუშავება განვითარებული ქვეყნების
მაგალითზე ეკონომიური მოხმარებისა და ემისიების შემცირებისათვის;
• დასრულდა მუშაობა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს მობილური აპლიკაციის ფუნქციონალზე/ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე და
აპლიკაციის ბეტა ვერსია მზადაა App Store-ზე და Google Play-ზე განსათავსებლად.
აპლიკაციის
დანიშნულებაა, საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს გარემოსდაცვითი
ინფორმაცია და უზრუნველყოს სამინისტროს სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
• დასრულდა მუშაობა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებ-რუკაზე/რეესტრზე
(http://maps.eiec.gov.ge/), რომელიც ამჟამად განთავსებულია ცენტრის ვებ-გვერდზე.
ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებისა და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის
გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით,
რუკაზე განთავსებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონის „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“
ფარგლებში გაცემული ნებართვები და მასთან დაკავშირებული მეტაინფორმაცია 2014
წლიდან. 1995 წლიდან 2013 წლამდე გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების და
მასთან დაკავშირებული მეტაინფორმაციის მოძებნა კი შესაძლებელია შესაბამის რეესტრში;
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• მიმდინარეობდა ბიოდეგრადირებადი პარკებისათვის სტანდარტის შემუშავება.

12.7 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული
კოდი 38 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
• ჰიდრომეტრული და ტოპოგრაფიული სამუშაოები ჩატარდა 12 მდინარეზე, UNDP-ის
პროექტის ფარგლებში, შესრულდა წინასაპროექტო სამუშაოები ონის, ლენტეხის, ცაგერისა
და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების 4 ობიექტის ნაპირდამცავი ნაგებობების
დასაპროექტებლად.
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