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

1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
1.1.1. მოსახლეობის 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 708.1 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 708.6 ათასზე მეტი, მარტში - 709.4 ათასზე მეტი, აპრილში - 710.6 ათასზე მეტი, მაისში - 711.5
ათასზე მეტი, ივნისში - 713.0 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში – 714,2 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში –
716.3 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში – 717.8 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია
გაიცა იანვარ-თებერვალში 20.7-20.7 ათასზე მეტ მიმღებზე, მარტში -20.8 ათასზე მეტ მიმღებზე,
აპრილი-მაისში 20.9-20.9 ათასზე მეტ მიმღებზე, ივნისში -20.8 ათასზე მეტ მიმღებზე და ივლისისექტემბერში 20.9-20.9 ათასზე მეტ მიმღებზე.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 153.1 მლნ ლარი.

1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)
 საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 407.3 ათასზე მეტი,
თებერვალში - 422.0 ათასზე მეტი, მარტში - 436.0 ათასზე, აპრილში - 446.6 ათასზე მეტი, მაისში 457.2 ათასზე მეტი, ივნისში - 469.6 ათასზე მეტი, ივლისში – 474.3 ათასზე მეტი, აგვისტოში – 477.8
ათასზე მეტი. ხოლო სექტემბერში – 480.7 ათასზე მეტი;
 ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარება გაეწია იანვარში 981 პირს, თებერვალში - 1 004 პირს, მარტში – 1 294 პირს, აპრილში – 1
104 პირს, მაისში – 1 084 პირს, ივნისში – 984 პირს, ივლისში – 1 249 პირს, აგვისტოში – 1 175 პირს,
ხოლო სექტემბერში – 1 141 პირს;
 დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 220.7 ათასზე
მეტი პირი, თებერვალში - 227.3 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 225.3 ათასზე მეტი პირი, აპრილში –
224.5 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 221.7 ათასზე მეტი პირი, ივნისში– 225.0 ათასზე მეტი პირი,
ივლისში – 224.0 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 223.7 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სექტემბერში –
224.2 ათასზე მეტი პირი;
 რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 299 მიმღებზე, თებერვალში - 298 მიმღებზე, მარტში - 294
მიმღებზე, აპრილში - 296 მიმღებზე, მაისში - 297 მიმღებზე, ივნისში - 296 მიმღებზე, ივლისში – 300
მიმღებზე, აგვისტოში – 302 მიმღებზე, ხოლო სექტემბერში – 307 მიმღებზე;
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 სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 160.6 ათას მეტ მიმღებზე, თებერვალში - 160.6 ათას მეტ
მიმღებზე, მარტში - 160.8 ათას მეტ მიმღებზე, აპრილში - 160.9 ათას მეტ მიმღებზე, მაისში - 160.7
ათას მეტ მიმღებზე, ივნისში - 160.5 ათას მეტ მიმღებზე, ივლისში - 160.6 ათას მეტ მიმღებზე,
აგვისტოში - 160.6 ათას მეტ მიმღებზე, სექტემბერში - 160.7 ათას მეტ მიმღებზე;
 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვარში შეადგინა 30.5
ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 30.1 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 29.9 ათასზე მეტი პირი,
აპრილში – 29.7 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 29.5 ათასზე მეტი პირი, ივნისში- 29.3 ათასზე მეტი
პირი, ივლისში – 29.2 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 29.1 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სექტემბერში –
29.0 ათასზე მეტი პირი;
 შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვია ვნების შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვრის თვეში დახმარება მიიღო 995 პირმა,
თებერვალში - 997 პირმა, მარტში - 984 პირმა, აპრილში - 1 077 პირმა, მაისში - 1 071 პირმა, ივნისში 1 077 პირმა, ივლისში - 1 067 პირმა, აგვისტოში - 1 064 პირმა, ხოლო სექტემბერში 1 074 პირმა;
 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო
გაიცემა ფულადი დახმარება, ასევე 2016 წლის 1 იანვრიდან ფულად დახმარებას იღებენ
ბენეფიციარები, რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად
მცხოვრები პირის სტატუსი. აღნიშნული მიზნით ფულადი დახმარება მიიღო იანვარაში 5 571 პირმა,
თებერვალში - 5 823 პირმა, მარტში - 6 354 პირმა, აპრილში - 6 935 პირმა, მაისში - 7 537 პირმა,
ივნისში - 8 097 პირმა; ივლისში - 8 316 პირმა, აგვისტოში - 8 562 პირმა, ხოლო სექტემბრის თვეში - 9
014 პირმა;
 „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 71-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 848 პირმა მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და
ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა 362 პირმა - 300 ლარის ოდენობით.
სულ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამაზე საანგარიშო
პერიოდში მიმართულ იქნა 482.9 მლნ ლარი.

1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში:
 „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში იანვარში
მომსახურება გაეწია 773 ბენეფიციარს, თებერვალში - 905 ბენეფიციარს, მარტში-938 ბენეფიციარს,
აპრილში - 929 ბენეფიციარს, მაისში - 996, ივნისში - 999 ბენეფიციარს; ივლისში - 1 185 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 991 ბენეფიციარს და სექტემბერში - 1 223 ბენეფიციარს;
 „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 470
ბენეფიციარს, თებერვალში – 477 ბენეფიციარს, მარტში – 467 ბენეფიციარს, აპრილში – 470
ბენეფიციარს, მაისში-495-ს, ივნისში-ივლისში 502-502 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 366 ბენეფიციარს
და სექტემბერში - 523 ბენეფიციარს;
 „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია იანვარში
390
ბენეფიციარს, თებერვალში – 401 ბენეფიციარს, მარტში - 424 ბენეფიციარს, აპრილში-498
ბენეფიციარს, მაისში-505 ბენეფიციარს, ივნისში-606 ბენეფიციარს, ივლისში - 510 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 110 ბენეფიციარს და სექტემბერში - 617 ბენეფიციარს;
 „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 486 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 1 509 ბენეფიციარს, მარტში – 1 555 ბენეფიციარს, აპრილში– 1 615 ბენეფიციარს,
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მაისში -1 607 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 639 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 517 ბენეფიციარს, აგვისტოში 908 ბენეფიციარს, ხოლო სექტემბერში - 1 528 ბენეფიციარს მათ შორის:
 მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 460 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 504 ბენეფიციარს, მარტში – 505 ბენეფიციარს, აპრილში – 535 ბენეფიციარს,
მაისში – 531 ბენეფიციარს, ივნისში – 534 ბენეფიციარს, ივლისში - 477 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 174 ბენეფიციარს და სექტემბერში - 445 ბენეფიციარს;
 შშმ ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 550 ბენეფიციარს, თებერვალში – 530 ბენეფიციარს,
მარტში – 555 ბენეფიციარს, აპრილში – 562 ბენეფიციარს, მაისში– 557 ბენეფიციარს,
ივნისში – 584 ბენეფიციარს, ივლისში- 551 ბენეფიციარს, აგვისტოში -374 ბენეფიციარს და
სექტემბერში -578 ბენეფიციარს;
 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 425 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 424 ბენეფიციარს, მარტში – 441 ბენეფიციარს, აპრილში – 464 ბენეფიციარს,
მაისში – 465 ბენეფიციარს და ივნისში-468 ბენეფიციარს, ივლისში - 442 ბენეფიციარს,
აგვისტოში -360 ბენეფიციარს და სექტემბერში -456 ბენეფიციარს;
 მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:
იანვარში – 51 ბენეფიციარს, თებერვალში – 51 ბენეფიციარს, მარტში – 54 ბენეფიციარს,
აპრილში – 54 ბენეფიციარს, მაისში-54 ბენეფიციარს, ივნისში 53-ბენეფიციარს, ივლისში47 ბენეფიციარს, სექტემბერში -49 ბენეფიციარს;


„დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გათვალისწინებულ
მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში – 74 , თებერვალში – 147,
მარტში – 87, აპრილში – 300, მაისში– 353, ივნისში– 638, ივლისში - 624, აგვისტოში -357,
სექტემბერში - 340, მათ შორის:
 სავარძელ–ეტლებით
(მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 20,
თებერვალში - 21, მარტში - 4 შემთხვევა, აპრილში - 157 შემთხვევა, მაისში -71
შემთხვევა, ივნისში - 53 შემთხვევა, ივლისში-68 შემთხვევა, აგვისტოში -70 შემთხვევადა
სექტემბერში -47;
 სავარძელ–ეტლებით
(ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში ივნისში დაფიქსირდა - 5 შემთხვევა,
აგვისტოში - 8 შემთხვევა, სექტემბერში-17 შემთხვევა;
 საპროთეზო–ორთოპედიული
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
მომსახურების
შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 17, თებერვალში - 77, მარტში -38
შემთხვევა, აპრილში - 104 შემთხვევა, მაისში - 148 შემთხვევა, ივნისში - 159, ივლისში 165 შემთხვევა, აგვისტოში - 59 შემთხვევა, სექტემბერში - 30 შემთხვევა;
 ყავარჯნებით,
ხელჯოხ-ყავარჯნებით,
უსინათლოთა
ხელჯოხებით
და
გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში - 2, თებერვალში - 10,
მარტში - 8, აპრილში - 12, მაისში - 4, ივნისში - 23, ივლისში - 7, აგვისტოში - 5 და
სექტემბერში - 8 შემთხვევა;
 კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 35, თებერვალში - 39,
მარტში - 37 შემთხვევა, აპრილში - 27 შემთხვევა, მაისში - 25 შემთხვევა, ივნისში - 48
შემთხვევა, ივლისში - 4 შემთხვევა და სექტემბერში - 4 შემთხვევა .
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სმენის აპარატები გაცემული იქნა მაისში - 105 შემთხვევა, ივნისში - 350 შემთხვევა,
ივლისში - 381, აგვისტოში - 215 შემთხვევა და სექტემბერში - 234 შემთხვევა;
„მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 325
ბენეფიციარს, თებერვალში – 325 ბენეფიციარს, მარტში – 324 ბენეფიციარს, აპრილში - 319
ბენეფიციარს, მაისში - 325 ბენეფიციარს, ივლისში - 326 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 324 ბენეფიციარს
და სექტემბერში -328 ბენეფიციარს;
„მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 247 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 1 262 ბენეფიციარს, მარტში – 1270 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 282 ბენეფიციარს,
მაისში - 1 282 ბენეფიციარს, ივნისში -1 314 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 316 ბენეფიციარს, აგვისტოში 1 343 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 359 ბენეფიციარს;
„სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 177
ბენეფიციარს, თებერვალში – 177 ბენეფიციარს, მარტში – 186 ბენეფიციარს, აპრილში - 201
ბენეფიციარს, მაისში - 200 ბენეფიციარს, ივნისში - 198 ბენეფიციარს, ივლისში - 202 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 201 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 204 ბენეფიციარს;
„დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია იანვარში 59 ბენეფიციარს, თებერვალში - 59 ბენეფიციარს, მარტში - 67 ბენეფიციარს,
აპრილში - 62 ბენეფიციარს, მაისში - 54 ბენეფიციარს, ხოლო ივნისში -61 ბენეფიციარს, ივლისში - 57
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 59 ბენეფიციარს, სექტემბერში -53 ბენეფიციარს ;
„მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია იანვარში 113 ბენეფიციარს, თებერვალში – 115 ბენეფიციარს, მარტში – 107 ბენეფიციარს,
აპრილში– 136 ბენეფიციარს, მაისში – 128 ბენეფიციარს, ივნისში - 131 ბენეფიციარს, ივლისში - 124
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 102 ბენეფიციარს, სექტემბერში-149 ბენეფიციარს;
„მძიმე
და
ღრმა
გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 29 ბენეფიციარს, თებერვალში - 29
ბენეფიციარს, მარტში - 31 ბენეფიციარს, აპრილში - 31 ბენეფიციარს, მაისში - 32 ბენეფიციარს,
ივნისში-40 ბენეფიციარს, ივლისში - 39 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 37 ბენეფიციარს, სექტემბერში 39 ბენეფიციარს;
„ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარი-მარტში
ბენეფიციართა

მომსახურება

არ

განხორციელებულა.

აპრილში

მომსახურება

გაეწია

-9

ბენეფიციარს, მაისში - 61-ს, ივნისში - 10 ბენეფიციარს, ივლისში - 12 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 8
ბენეფიციარს, სექტემბერში -13 ბენეფიციარს;


„ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოში 32.0 ათასი
ლარის ღირებულების მომსახურება იქნა გაწეული.

1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)
პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები მიიღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე
სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით.
სექტემბერში პროგრამის ფარგლებში: სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა დანამატი მიიღო 51.5
ათასამდე პირმა, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა დანამატი - 10.1 ზე მეტმა პირმა.

1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)
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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“.
1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)


პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული
მომსახურების 653 ათასამდე შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 209
ათასზე მეტი, კარდიოქირურგიის - 3 219, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 36.7 ათასზე მეტი,
ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 38.1 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 2
588 შემთხვევა.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 492.3 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
48.6 ათასამდე ბენეფიციარს. მათ შორის: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 17.4 ათასზე მეტ, საშვილოსნოს
ყელის კიბოს სკრინინგი - 19.3 ათასზე მეტ, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 3.1 ათასამდე,
პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 6.4 ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 141
ბენეფიციარს;
 „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 845
ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 126 ბენეფიციარს;
 „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 746 ბავშვს; მათ შორის
ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 746, ნეიროფსიქოლოგიური
კვლევები - 736, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 57;
 „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 1 833 პაციენტი, პირველადი სკრინინგი-ნევროლოგის
კონსულტაცია ჩაუტარდა 1 833 პაციენტს, 1 498-ს ჩაუტარდა პირველადი ეპილეფტოლოგიური
სკრინინგი, 1 163-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1 156-ს ნეიროფსიქოლოგიური
ტესტირება, ხოლო 1 180-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა.
1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
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 მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 35.9 ათასამდე აცრა, ჰეპატიტი „B“
საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 33.3 ათასამდე აცრა, პოლიომიელიტის
საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 61.4 ათასამდე აცრა, ჰექსა ვაქცინით (დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპ)
(2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 102.0 ათასამდე აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6
წელი) ჩატარებულია 32.3 ათასზე მეტი აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი)
14.0 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი)
ჩატარებულია 67.0 ათასამდე აცრა, როტას საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 53.2 ათასზე
მეტი აცრა, პნევმოკოკური ვაქცინით (2 თვე-2 წლამდე) ჩატარებულია 93.9 ათასზე მეტი აცრა;
 საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 2 კომპლექტი,
აღინიშნა
დიფთერიის 1 შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – დახარჯულია 86
ფლაკონი, აღინიშნა ტეტანუსის 2 შემთხვევა; გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 14
ფლაკონი; ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია: „A“ ტიპი – 12, „B“ ტიპი –12, „E“ ტიპი - 12
კომპლექტი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 8 შემთხვევა; ანტირაბიული იმუნოგლობულინი
მოხმარდა – 7.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 16 712 ფლაკონი იმუნოგლობულინი.
ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა - 38.7 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, დაიხარჯა 128 024 დოზა
ვაქცინა, ცოფის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა
გაუკეთდა-391 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 392 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 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
 ცენტრის ლაბორატორიაში განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების
რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების 13% (14 იყო?) გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და
ნაცხები) და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსული 154
პრეპარატიდან, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე
ფუნციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური
ნიშნების მქონე 752 ავადმყოფის სისხლი, დაავადებაზე დადებითი შემთხვევები არ გამოვლენილა;
დაფიქსირდა მალარიის 3 შემთხვევა შემოტანილი აფრიკიდან;
 „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის
გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში, მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ
პროფილაქტიკური ღონისძიებების გასატარებლად, მალარიოგენული ტერიტორიების დამუშავების
მიზნით, 14 მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ინსექტიციდები და
შესაბამის სეზონებში (I ეტაპი - მაისი-ივნისი; II ეტაპი - აგვისტო-სექტემბერი) განხორციელდა
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. I- II ეტაპებზე დამუშავდა დასახული
მიზნის 92%;
 ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა
183 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; „ვირუსული დიარეების კვლევის“ ფარგლებში სულ
განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 172
შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის
ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგად დადებითი
გამოვლინდა: როტავირუსზე – 33 ნიმუში, ნოროვირუსზე - 23, ადენოვირუსზე - 6 ნიმუში. WHO-ს
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პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 378 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის
შედეგად ნოროვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 50, ხოლო ადენოვირუსზე - 11 ნიმუში.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
 პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 59.5 ათასამდე დონაცია, მათგან 14.0
ათასზე მეტი იყო უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას გამოვლინდა აივინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 66 შემთხვევა, „С‘ ჰეპატიტზე სავარაუდო - 667, „B“
ჰეპატიტზე - 462, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 267 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 13.8 ათას ბენეფიციარს გაეწია შესაბამისი
მომსახურება, დაფინანსდა - 14.5 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

 საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 32.7 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა,
მომსახურება გაეწია 17.2 ათასზე მეტ პაციენტს;
 სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1.6 ათასზე მეტ პირს და დაფიქსირდა 76.8 ათასზე მეტი
შემთხვევა;
 ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 33.6 ათასზე მეტი
ბაქტერიოკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 16.4 ათასზე მეტი, ხოლო ქიმიოკონტროლი 17.1 ათასზე მეტი, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა 11.1 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის - 2 593, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II
რიგის 727.
1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული
მომსახურების 27.4 ათასზე მეტი შემთხვევა და სტაციონარული მომსახურების 521 შემთხვევა.
ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.3 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სტაციონარულით 416-მა პირმა;
 ჩატარდა 31.4 ათასამდე სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 669 სავარაუდო დადებითი
შემთხვევა და დადასტურდა 573. ასევე ჩატარდა 23.6 ათასზე მეტი ტესტის წინა და 23.3 ათასზე მეტი
ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 569 კონფირმაციული კვლევა იმუნოფერმენტული (ELISA) და 60
კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით.
 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით
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ჩაუტარდა 5 400 პატიმარს, მათგან გამოვლინდა აივ-ინფექციაზე საეჭვო 15 შემთხვევა და
კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა 13 შემთხვევა.

1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული
117.3 ათასზე მეტი ვიზიტი;
 ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა
და
მუკოვისციდოზზე
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 41.5 ათასზე
მეტი ახალშობილი (42.3 ათასზე მეტი შემთხვევა);
 გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 3.5 ათასზე
მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა;
 დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 2 482
შემთხვევა (2 183 ბენეფიციარი);
 B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით
გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 1.2 ათასზე მეტ ორსულს.
,,B“ ჰეპატიტზე
დაკონფირმირდა 754 ორსულის სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 509 ორსულის სისხლის
ნიმუში. „B“ ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 581 ბენეფიციარს;
 ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის
სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 17.1 ათასზე მეტ ახალშობილს. სმენის
მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 959 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 959
ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა -8 ახალშობილს.
1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)
 ჩანაცვლებელითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 3.7 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო
სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 305 პაციენტმა;
 ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურებით ისარგებლა 383-მა პირმა.

1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)
საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით

ისარგებლა 21.7 ათასზე მეტმა პირმა,

დაფიქსირდა 30.3 ათასზე მეტი შემთხვევა.
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 314-მა ბავშვმა,
ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 83-მა
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პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 21.0 ათასზე მეტმა
პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება
გაეწია 449 პაციენტს;
 ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული
სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 4.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს,
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა
109 პირმა, დაფიქსირდა 27 086 საწოლ/დღე.
1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
 საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 865
დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით
ისარგებლა 4.1 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
12.0 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 124 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 3.1 ათასამდე პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზით
უზრუნველყოფის 240.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;
 დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 19 შემთხვევა;
 განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების,
მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)
 ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის
ფარგლებში განხორციელდა 13.3 ათასზე მეტი ვიზიტი, 709 პაციენტს გაეწია შესაბამისი
მომსახურება;
 ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში
დაფიქსირდა 7.0 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 780 პაციენტს.

1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 181 ბავშვს;
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 პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და
მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 386 ბავშვს (531
შემთხვევა),
 ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა გაეწია 200 პაციენტს, დაფიქსირდა 3.7 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.2.3.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35
03 03 07)
 პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ტრანსპორტირების - რეფერალური დახმარება გაეწია 14.2
ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 16.0 ათასზე მეტი შემთხვევა;
 ცენტრის მართვაში არსებული ბრიგადების რაოდენობა 30 სექტემბრის მდგომარეობით 207
ერთეულს შეადგენდა (გარდა ბათუმი/ხელვაჩაურის 13 ბრიგადისა). ასევე, სეზონურად მოხდა
ბრიგადების დამატება კურორტებზე: „გოდერძი“, დაბა გუდაურსა და ბაკურიანში. გარდა ამისა,
ანაკლიისა და შაორის ტერიტორიებზე მოქმედ „მომავლის ბანაკებში“ მოხდა ბრიგადების
განთავსება (ბრიგადა: 1 ექიმი და 1 მედდა);
 ივნისის თვიდან მიმდინარეობს ცენტრის ბრიგადის წევრთა (ექიმი, მედდა, მძღოლი) ტრენინგები,
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების დროული და ხარისხიანი მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
მიმდინარე ეტაპზე გადამზადება გაიარა: 1) 148 ექიმმა (ტრავმული პაციენტების სტაბილიზაცია და
ტრანსპორტირება), 156 ექიმმა (გადაუდებელი კარდიოლოგიური დახმარება), 60 ექთანმა
(გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსი ექთნებისთვის), 51 მძღოლმა (პირველადი
სამედიცინო დახმარება);
 მოხდა სასწრაფო სამედიცინო ავტომობილებისა და ბრიგადების შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;
 ქვეყნის მაშტაბით შემუშავებულ იქნა ბრიგადების გამოძახებებზე ოპერატიულად მისვლისათვის
სოფლების გადანაწილების სქემა, რომლის თანახმადაც გამოძახებაზე გადის არა იმ
მუნიციპალიტეტის ბრიგადა, რომელსაც ეკუთვნის კონკრეტული სოფელი, არამედ იმ
მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ბრიგადა, რომელთანაც ტერიტორიულად ახლოს არის
დაფიქსირებული ინციდენტის ადგილი. აღნიშნული გადანაწილება შეეხო საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონის 108 სოფელს;
 საანგარიშო პერიოდში ცენტრმა მიიღო და შეასრულა 560 682 გამოძახება;
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 1 282 ექიმი და 1 542 ექთანი;
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 18.0 მლნ ლარი.

1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
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 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო
სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს
მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების
7.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 5.7 ათასზე მეტ პაციენტს.
1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03
10)
 პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 9.9 ათასზე მეტი წვევამდელი.
ჩატარდა 839 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 - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.
1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 35 01 01)
 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
 ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება.
1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)
 მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი. პროგრამის ფარგლებში,
მონიტორინგი ჩაუტარდა 43 სამედიცინო დაწესებულებას; შემოწმდა 263 სამედიცინო
დაწესებულებაში პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი. სამედიცინო
დაწესებულებებში შესწავლილ იქნა სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის
პირობები. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაცემულ იქნა 14 დაწესებულებაზე;
 საანგარიშო პერიოდში განხილულ იქნა 147 სააკრედიტაციო განაცხადი; განხორციელდა 48
სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 180 დაწესებულება, მათ შორის 161
აფილირებული დაწესებულება;
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 გაცემულ იქნა 160 ნებართვა ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე.
რეალიზაციის უფლება მიეცა 345 აფთიაქს. გაუქმდა 184 ფარმაცევტული დაწესებულება;
 მომზადდა და გაიცა 184 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის
ნარკოტიკულ
საშუალებებზე - 23; ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 131 და ექსპორტზე - 6,
პრეკურსორების იმპორტზე - 24, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების იმპორტზე - 1;
 ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1 014-მა ფარმაცევტულმა
პროდუქტმა; უარი ეთქვა 282 ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციას და/ან ცვლილებას.
აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა 467 პროდუქტი. გაკეთდა 904 განსხვავებული შეფუთვამარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 182
შეტყობინება;
 სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციით, შენიშვნა მიეცა 85 სამართალდამრღვევს, საქმე
შეწყდა 12 შემთხვევაში, 104 შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს. დაჯარიმდა - 343
სამართალდამრღვევი;
 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს
ლაბორატორიული ანალიზისთვის გადაეგზავნა 138 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი;
 კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 68.9 ათასზე მეტი ერთეული (ტაბლეტი,
კაფსულა, ამპულა) აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული ფარმაცევტული
პროდუქტი;
 პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილულ იქნა 116 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.
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.

70

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,
მათ შორის: ფსიქოლოგიური მომსახურება - 1 პირს, სამედიცინო - 1 პირს, კანონიერი ინტერესების
დაცვა და წარმომადგენლობა - 4 პირი, პირადი კონსულტაცია გაეწია 2 პირს;
 ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მოქმედებს ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 110-მა
მოქალაქემ.
 განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით
მომსახურება:
 თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 79-მა სრულწლოვანმა და
119-მა არასრულწლოვანმა;
 მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 117 ბენეფიციარს,
ფსიქოლოგიური - 143 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 74 ბენეფიციარს,
ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 20 მოქალაქეს;
 სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 4 სარჩელი ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით, 8
სარჩელი განქორწინებისა და ალიმენტის დანიშვნის თაობაზე და ერთი სისხლის
სამართლის საქმე;
 მოქმედებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის. ცხელი ხაზის
მომსახურებით ისარგებლა 992-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, სამკურნალოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები. შესაბამისი მომსახურებით უზრუნველყოფილი იქნა 477
ბენეფიციარი;
 მიმდინარეობდა სისტემური შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან; სატელევიზიო და
ბეჭდური მედიის გამოყენებით აქტიურად მიმდინარეობდა ტრეფიკინგის პრევენციული
საქმიანობა, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით უზრუნველყოფა.
1.3.6 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 06)
 მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა
რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);
 ცენტრის სადისპეჩეროში დამონტაჟდა 20 ერთეული დამატებითი მონიტორი, ასევე, მოხდა
სადისპეჩეროს აღჭურვა ორ ბარათიანი მობილური ტელეფონებით, კავშირის ალტერნატიული
საშუალების არსებობისათვის;
 ცენტრისა და რაიონული სამსახურების ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარების, საქმიანობის
გაუმჯობესებისა და შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის დამატებით მოხდა სერვერებისა და
ინფორმაციის მიღება-გაცემის საშუალებების (როუტერი) შესყიდვა.
1.4 სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი“;
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


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; ,,მოსამსახურეების“ საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
ტარდებოდაპაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი, ასევე შასაბამისი ღონისძიებები
ეფექტურობის ამაღლების მიზნით;



რეაბილიტაციის

ცენტრებში

ოთხმოცდაოთხმა

დაშავებულმა

სამხედრო

მოსამსახურემ

ორმოცდაორ თანმხლებ პირთან ერთად (სულ 126 პირი) გაიარა რეაბილიტაციის კურსი.
ასევე, რეაბილიტაციის კურსი გაიარა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტურ
ოპერაციაში დაშავებულმა 14 სამხედრო მოსამსახურემ თანმხლებ პირებთან ერთად (სულ 15
პირი);


ქალაქ



რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 14 დაჭრილმა სამხედრო მოსამსახურემ;
სააანგარიშო პერიოდში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების საკითხების

ორლანდოში

(აშშ)

გაიმართა

„ძლიერთა

თამაშები“

(INVICTUS

GAMES

2016),

განმხილველი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დახმარება გაეწია მოქმედ და
დათხოვნილ მოსამსახურეებს და მათი ოჯახის წევრებს. კომისიის გადაწყვეტილებების
საფუძველზე დახმარება გაეწია 71 პირს, მათ შორის 58 სამხედრო მოსამსახურეს, 13 სამოქალაქო
პირს;


საბრძოლო
ქვედანაყოფების
სამედიცინო
მხარდაჭერის
უზრუნველყოფის
მიზნით,
განხორციელდა მედიკამენტებისა და მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა, ასევე მარაგების
შევსება;



საქართველოს შეიარაღებული ძალების 187 სამხედრო მოსამსახურეს სამხედრო ქალაქში
საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინები.

1.5. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

ცენტრალური აპარატი
 დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი
საუნივერსიტეტო კლინიკისა და დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს
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სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება), ასევე, დაბა-ხარაგაულისა და დაბა ლენტეხის
მრავალპროფილიანი საავადმყოფოების სამშენებლო სამუშაოები;
მიმდინარეობს სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის და სს „ტუბერკულოზისა და
ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ბავშვთა კორპუსის მშენებლობა;
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
შეძენილ იქნა სატვირთო (დახურული ტიპის) მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანა;
შპს „თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს“ ფუნქციონირებისათვის შეძენილ
იქნა სამედიცინო მოწყობილობები;
დაფინანსდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
ცენტრის (EMERGENCY) მშენებლობისა და ქ. ზუგდიდში სკრინიგ-ცენტრის საპროექტო
მომსახურების ხარჯები.
მიმდინარეობს დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს აღჭურვა სამედიცინო
ტექნიკითა და ავეჯით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკითა და საოფისე ავეჯით;
განხორციელდა სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის" ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო მოწყობილობებით
აღჭურვა.

1.6 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;
 საქართველოს განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტისა და ვეტერანების სამსახურის ორგანიზებით მიმდინარე წელს ბაბუშერას ტრაგედიის
შედეგად დაღუპული 12 ცხედარი ინდეტიფიცირებულ და გადმოსვენებულ იქნა;
 ხელოვანი ვეტერანების მონაწილეობით, „მშვიდობის“ თემაზე, გაიმართა ყინულის ქანდაკებების
ფესტივალი.
 გაიმართა საბჭოთა ჯარების ავღანეთის რესპუბლიკიდან გამოყვანის 27-ე წლისთავთან
დაკავშირებიული ღონისძიება.
 ხელი შეეწყო ავღანეთში RSM-ის ბაზაზე დაღუპული ქართველი მეომრების მემორიალის გახსნას.
 გამოიცა ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბროშურა ,,ვეტერანი“, სადაც ასახულია სამსახურის
უკვე განხორციელებული, მიმდინარე და სამომავლო პროექტები, სხვადასხვა მემორიალური
თარიღების, დაღუპული გმირების და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მოვლენებისა და ღონისძიებების
ამსახველი სტატიები.
 სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდის და ცხელი ხაზის საშუალებით მსურველებს მიეწოდებოდა
შესაბამისი ინფორმაცია.
 თბილისის მერიის, მთავრობის კანცელარიისა და ვეტერანების სამსახურის ორგანიზებით ფაშიზმზე
გამარჯვების 71-ე წლისთავის აღსანიშნავად
გამარჯვების პარკში გაიმართა შესაბამისი
ღონისძიებები.
 ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფილები არიან სამედიცინო მომსახურებით.
გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე გაცემულ იქნა ერთჯერადი ფულადი სოციალური
დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
 დასრულდა
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროსთან
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პროექტზე ერთობლივი მუშაობა. დაიგეგმა
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პროფესიული გადამზადების სპეციალური სასერთიფიკატო პროგრამების შემუშავება ვეტერანებისა
და მათი ოჯახის წევრებისათვის, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს პროფესიულ კოლეჯებში
უკვე არსებული პროგრამების პრეზენტაცია და მათი გაცნობა ვეტერანებისთვის.
ვეტერანის სტატუსი მიენიჭა 1351 მაძიებელს და სტატუსი გააუქმდა 13 ვეტერანს; 1932
განაცხადების
საფუძველზე სხვადასხვა სახის ინფორმაცია შეიცვალა ვეტერანების ერთიან
ელექტრონულ ბაზაში; ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსი მიენიჭა 24
მაძიებელს.დამზადდა და გაიცა 1891 ვეტერანის მოწმობა.
გერმანული ფირმა ,,Ottobok”-ის სპეციალისტებმა, ადგილზე გასინჯეს 32 კიდურამპუტირებული
ვეტერანი და შეურჩიეს მათთვის მისადაგებული თანამედროვე სათანადო დამხმარე/საპროთეზო
საშუალებები.
ვეტერანების სამსახურისა და რესპუბლიკური საავადმყოფოს ორგანიზებით ვეტერანებს უფასო
დიაგნოსტიკური კვლევები ჩაუტარდათ;
ხელი შეეწყო მამუკა სამსონაშვილს ბერძნულ - რომაულ ჭიდაობაში მოჭიდავე ვეტერანთა შორის
გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღების ხარჯების დაფინანსებას.

1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

ცენტრალური აპარატი
 განხორციელდა სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს
კანონმდებლობასთან შესაბამისობისი ინსპექტირება. შრომის ინსპექტირების განმახორციელებელი
პირების მიერ შემოწმდა 92 კომპანია. შემოწმების შედეგად დამსაქმებლებს მიეცათ წერილობითი
რეკომენდაციები გამოვლენილი დარღვევების აღკვეთასთან დაკავშირებით.
 მიმდინარეობს
„პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
დაწესებულებებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი მოკლევადიანი სასწავლო
პროგრამების რეესტრის“ პროექტზე მუშაობა;
 მომზადდა შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვებ-პორტალის ნიმუში, რომელიც წლის
ბოლომდე დასრულდება;
 შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემაში worknet.gov.ge.-ზე დარეგისტრირებულია 66
250 სამუშაოს მაძიებელი;
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ცენტრების მიერ ინდივიდუალური
კონსულტაცია გაეწია 2 389 სამუშაოს მაძიებელს. ჯგუფური კონსულტაციებში პირველადი
მონაცემებით მონაწილეობა მიიღო 486 სამუშაოს მაძიებელმა;
 საშუამავლო მომსახურება გაეწია worknet.gov.ge.-ზე დარეგისტრირებულ 2037 სამუშაოს მაძიებელს,
საშუამავლო მომსახურების მოთხოვნით მომართა 461 დამსაქმებელმა 2461 ვაკანტური ადგილით.
საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმდა 134 სამუშაოს მაძიებელი;
 მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი პირებისათვის მხარდაჭერითი დასაქმების სერვისის
განსახორციელებლად აყვანილ იქნა 2 მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტი, რომლებმაც
გაიარეს სტაჟირება და ტრენინგ-კურსი. აღნიშნული სერვისი მიეწოდა და კონსულტირება გაიარა 66
პირმა, აქედან 12 გაიგზავნა სტაჟირების პროგრამით და გადის სტაჟირებას, საშუამვლო
მომსახურების სერვისის საშუალებით დასაქმდა 1 პირი.
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1.8. 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 60 429 პაციენტმა, სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩაუტარდა
5 094
პაციენტს, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 2 645 გამოკვლევა,
ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 4 497 გამოკვლევა, ფიზიოთერაპიულ
კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 12 610 პროცედურა, რენტგენოლოგიურ კაბინეტში მიღებულ იქნა 11
062 პაციენტი, ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 31 502 პაციენტს, საინექციო კაბინეტში
ჩატარდა 1 644 პროცედურა, მასაჟის კაბინეტში მიღებულ იქნა 923 პაციენტი, სულ კომისია გაიარა 3
851 პირმა.

1.9 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 176 ბავშვისა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, მათ შორის 90 შემთხვევაში საქართველოში, ხოლო 86 შემთხვევაშიროგორც

საქართველოში

ასევე

საზღვარგარეთ.

აღნიშნული

ღონისძიებების

დაფინსება

ხორციელდებოდა ფონდში მობილიზებული სახსრების მეშვეობით.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.1. საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)
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;
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სისტემატიურად გაიცემოდა სტატისტიკური და სხვა სახის ინფორმაციები სხვადასხვა
სამსახურებიდან და ორგანიზაციებიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. პერმანენტულად
მიმდინარეობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაგროვება და ანალიზი ოჯახურ
კონფლიქტებთან და ძალადობებთან, საგზაო - სატრანსპორტო შემთხვევებთან, ნარკოდანაშაულთან
ბრძოლასთან დაკავშირებით და სხვა. სტატისტიკისა და კრიმინალური სოციოლოგიის
განყოფილებაში, 2016 წლის 9 თვეში აღირიცხა 942 105 ადმინისტრაციული ოქმი, საკადრო შემოწმება
გაიარა 49 619 პირმა, გაიცა ცნობა ნასამართლეობაზე – 119 460, ნასამართლეობაზე შემოწმდა და
ოპერატიული შემოწმება გაიარა 42 878 პირმა, განხორციელდა 6 929 პირის იდენტიფიცირება,
ინფორმაციულ ბაზასთან მიმართებაში ჩატარებულია 4 000-ზე მეტი სხვადასხვა ოპერაცია, ასევე
სისტემატურად ხორციელდებოდა მონაცემთა ბაზაში არსებული შეცდომების აღმოჩენა და სათანადო
დანაყოფებისთვის გადაგზავნა შემდგომი რეაგირების მიზნით;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურებრივ რესურსებზე წვდომის უსაფრთხოების
გაზრდის მიზნით ერთჯერადი პაროლის გენერაციის მოწყობილობები გაიცა 1 751 უფლებამოსილ
თანამშრომლებზე;
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა აღკვეთის მიზნით საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საზღვრის
დარღვევაზე დაკავებულია 27 პირი, სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევაზე - 5 პირი, დაფიქსირდა საჰაერო
სივრცის დარღვევის 3 ფაქტი;
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მიერ საქართველოს საზღვაო სივრცეში დაფიქსირდა 211
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და გამოვლენილ იქნა სისხლის სამართლის დანაშულის 4
ფაქტი. სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ შეადგინა 1.7 მლნ
ლარზე მეტი;
ჩატარდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე ადამიანის ძებნის და მისი სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით;
ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები:
გერმანიაში - ხელი მოეწერა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და რაინლანდპფალცის

შინაგან

საქმეთა,

სპორტისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს

შორის

ურთიერთგაგების მემორანდუმს“ და „საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ 2010 წლის 22 ნოემბრის შეთანხმების განხორციელების შესახებ“
საიმპლემენტაციო ოქმს;
ნიდერლანებში - მოლაპარაკებები გაიმართა ევროპოლთან ოპერატიული და სტრატეგიული
თანამშრომლობის შესახებ ქ. ჰააგაში;
საქართველოში - შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შვედეთის სამეფოს დელეგაციის ვიზიტის
ფარგლებში გაიმართა მოლაპარაკებები „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის სამეფოს
მთავრობას

შორის

სამართალდაცვით

სფეროში

თანამშრომლობის

შესახებ“

შეთანხმების

პროექტთან დაკავშირებით;






საანგარიშო პერიოდში, ორმხრივი ხელშეკრულებებისა და ნაცვალგების პრინციპის საფუძველზე
პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან და პოლიციის ატაშეებთან განხორციელდა სამუშაო
შეხვედრები, რომლის დროსაც გაიწერა სასწავლო პროგრამები და დაიგეგმა ვიზიტები.
ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ლიტვაში, ლატვიაში, საფრანგეთსა და ავსტრიაში. ვიზიტების დროს
განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ეროვნული პოლიციის ორგანიზაციული მოწყობა,
სტრუქტურა და ფუნქციები, ასევე რეგიონალური პოლიციების მოწყობა და დაქვემდებარება;
ორგანიზება გაუკეთდა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების სასწავლო ვიზიტს/ტრენინგს
ესპანეთში, ქ. მერიდაში. კურსი შეეხებოდა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას. ასევე, განხორციელდა
სასწავლო ვიზიტი მოლდოვაში საქვეუწყებო დაწესებულების - კარაბინიერების დეპარტამენტის
საქმიანობის, ფუნქციების და სტრუქტურის შესწავლის მიზნით;
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ძალაში შევიდა „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ
მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება და „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას
რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება და
საიმპლემენტაციო ოქმი;
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა ანალიზზე დაფუძნებული
საპოლიციო საქმიანობის კონცეფციის განხორციელების სამოქმედო გეგმის პროექტი და ანალიზზე
დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელი;
დაიწყო საპროექტო სამუშაოები დნმ ლაბორატორიისა და მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით.
განხორციელდა შსს საექსპერტო–კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლების სასწავლო
ვიზიტები ბელორუსის და ლატვიის საექსპერტო დაწესებულებების დნმ ლაბორატორიებში, რომლის
მიზანი იყო საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი დამაგეგმარებელი სამუშაოების
წარმოება;
„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროექტი“-ს ფარგლებში საჯარო სკოლებში გამოცხადდა
კონკურსი (ნახატები, ესეები) თემაზე „დავიცვათ მოძრაობის წესები ერთმანეთის გულისთვის“,
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. საქართველოს ყველა სკოლის (როგორც ქართული, ისე
არაქართულენოვანი სკოლები) უმცროსკლასელ მოსწავლეებს „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
პროექტი“-ს ფარგლებში, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ უტარდებოდათ
საინფორმაციო გაკვეთილები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა როგორც თბილისის, ისე რეგიონების საჯარო და კერძო სკოლებში საგანმანათლებლო
პროექტი „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო
სკოლებისთვის“, რომლის მიზანია არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენცია,
მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მოზარდთა ცნობიერების განვითარება;
სკოლებში მოსწავლეებთან საინფორმაციო-ინტერაქტიულ შეხვედრებს მართავენ საპატრულო
პოლიციისა და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები. პროექტში ჩართულია
რეგიონის 16 და თბილისის 5 საჯარო სკოლის 700-ზე მეტი მოსწავლე;
საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი
ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის:
ქ. თბილისში, გულუას ქ.N10-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციულ შენობაში IV სართულის
სარემონტო სამუშაოები;
ქ. თბილისში, გულუას ქუჩა N8-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციული შენობის III და IV
სართულების

სარემონტო-სარეკონსტრუქციო

და

სტრატეგიული

ობიექტების

დაცვის

დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის სარგებლობაში არსებული ფართის სარემონტო
სამუშაოები სამუშაოები;
ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული
მიწის ნაკვეთზე ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
ქ. თბილისში, კორნელი ჩალაძის ქუჩა N1-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული შენობის IV სართულის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
ქ. თბილისში, ევგენია მაისურაძის ქუჩა N5-ში მდებარე შსს სტრატეგიული ობიექტების დაცვის
დეპარტამენტის საკონტროლო გამშვები პუნქტის სამშენებლო სამუშაოები;
ქ. თბილისში, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა N27-ში, მოსკოვის გამზირი N14-ში, წერეთლის გამზირზე
(მეტრო-სადგურ „წერეთლის“ მიმდებარედ), კოსტავას ქუჩა N68-ში, გურამიშვილის ქუჩა N17ა-ში
მდებარე შს სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებში ოთახების მოწყობის სამუშაოები;
N3 სამმართველოს სასაზღვრო სექტორ (წითელი ხიდი) „სადახლო“-ს შენობების სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები;
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N1 სამმართველოს (ბათუმი) „კირნითი“-ს და „სარფი“-ს სასაზღვრო სექტორებზე საიარაღო და
სასერვერო ოთახების მოწყობის სამუშაოები;
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური ოფისის N3 შენობის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის
მთავარი სამმართველოს ტერიტორიაზე არსებული ანგარ-ლაბორატორიისა და ლილოს
კინოლოგიური ცენტრის გაზიფიცირება;
სასაზღვრო სექტორების: „სადახლო“, „ქედა“, „კასმულო“-ს ელექტროფიცირება
ქ. თელავის, დედოფლისწყაროს, სიღნაღის, ახმეტის, საგარეჯოს, გურჯაანის, ყვარელის
სამმართველოებში შსს ადმინისტრაციული შენობების სარეკონსტუქციო სამუშაოები;
ქ. ქუთაისის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ხარაგაულის, საჩხერის, ამბროლაურის, ცაგერის და
სამტრედიის

სამმართველოებში

შსს

ადმინისტრაციული

შენობების

სარემონტო

-

სარეკონსტუქციო სამუშაოები;
ქ.

ქუთაისში,

ჯავახიშვილის

ქუჩა

N12-ში

მდებარე

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

ადმინისტრაციული შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
ოზურგეთში,

ლანჩხუთში,

ჩოხატაურში,

ბათუმში,

ხელვაჩაურში,

ქედაში,

შუახევსა და

ქობულეთში მდებარე შსს ადმინისტრაციული შენობების სარეკონსტუქციო სამუშაოები;
სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში არსებული პოლიციის
ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური
დროებითი

მოთავსების

იზოლატორში

(სამსახური)

დასასაქმებელი

სამედიცინო

პერსონალისათვის გამოყოფილ სამედიცინო ოთახის მოწყობის სამუშაოები;
ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის შექმნის მიზნით სარემონოტო სამუშაოები ჩაუტარდა და
თანამედროვე

ტექნიქით

აღიჭურვა

ქ.

თბილისი,

გ.გულუას

ქ.

N10-ში

მდებარე

შსს

ადმინისტრაციულ შენობაში გამოყოფილ შესაბამის ფართი;
დროებითი მოთავსების იზოლატორების შენობების სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
მათ შორის:
ქ. რუსთავში, ფიროსმანის ქუჩა N15-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი
მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური დროებით
მოთავსების იზოლატორის შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჭითაწყარში მდებარე შსს სამეგრელო ზემო-სვანეთის
რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ქ. ქუთაისში, შსს იმერეთის რაჭალეჩხუმის და ქვემო-სვანეთის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ქ.
ბათუმში, გრიბოედოვის N4-ში მდებარე დროებითი მოთავსების იზოლატორში და ქ.
გორში მდებარე შსს შიდა ქართლის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორში
და ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქ. N1-ში მდებარე, შსს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური
დროებითი მოთავსების იზოლატორში ოთახების სარემონტო სამუშაოები;
ქვეყნის მასშტაბით დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ვენტილაციისა და გათბობის
სისტემების მონტაჟი და არსებული სისტემების შეკეთება.


საანგარიშო პერიოდში დასრულდა რიგი ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე და კაპიტალური
სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის:
ქ. თბილისში, გ.გულუას ქ.N10-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციული შენობის სპორტდარბაზის
რეკონსტრუქცია;
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ქ. თბილისში, 9 აპრილის ქ.N4-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

2.2.

შეიარაღებული

ძალების

საბრძოლო

მზადყოფნის

შენარჩუნების

მხარდაჭერა

და

შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს

თავდაცვის

სამინისტროს

სამოქალაქო

ოფისი

და

საქართველოს

შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი;


შემუშავდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგიის და სამოქმედო
გეგმა 2016-2017;



დამტკიცდა

თავდაცვის

პროგრამების

სახელმძღვანელო,

რომლის

მიზანია

განსაზღვროს

მითითებები და რეკომენდაციები პროგრამის კოორდინატორებისა და მენეჯერებისათვის 2017
წლის პროგრამული ბიუჯეტის ეფექტიანი შემუშავების მიზნით;


მიმდინარეობდა მუშაობა დაზვერვის დოქტრინებზე;



ჩატარდა სადაზვერვო ქვედანაყოფების სიტუაციური საველე სწავლების საწყისი დაგეგმვის
კონფერენცია;



დამტკიცდა „საველე არტილერიის განვითარების კონცეფცია“. მიმდინარეობდა საარტილერიო
სისტემების მოდერნიზაციისა და მიზნის აღმოჩენის სისტემების გეგმის შემუშავება;



შემუშავდა

ჯავშანსაწინააღმდეგო

ჯავშანსაწინააღმდეგო

შესაძლებლობების

ქვედანაყოფების

განვითარების

შესაძლებლობებისა

და

კონცეფციის

ტაქტიკის

და

გაუმჯობესების

განვითარების გეგმის პროექტები;


შემუშავდა საჰაერო



თავდაცვის განვითარებისა და მოდერნიზაციის გეგმაზე;
შემუშავდა და მომზადდა დასამტკიცებლად ავიაციის განვითარების კონცეფცია;



შემუშავდა „საველე არტილერიის განვითარების კონცეფციის“ პროექტი. საინჟინრო ბრიგადაში

თავდაცვის

კონცეფციის

პროექტი. მიმდინარეობდა

მუშაობა

საჰაერო

მობილურობისა და კონტრმობილურობის გასაუმჯობესებლად ჩატარდა შესაბამისი სწავლებები
და სავალე სწავლებები;


ჩატარდა აღმოსავლეთ სარდლობას დაქვემდებარებული საარტილერიო ბატალიონების საველე
სწავლებები და შეფასება. ასევე, ბატალიონებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სწავლებებში
„AGLE SPIRIT 16“ და „NOBEL PARTNER 16“;



დასავლეთ სარდლობას დაქვემდებარებულ დანაყოფებში დაინიშნა 160 რეკრუტი, რომლებმაც
დაამთავრეს საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი;



მიმდინარეობდა მუშაობა ,,სპეციალური ოპერაციების ძალების განვითარების სტრატეგია 20152020“-ს განხორციელების გეგმაზე;



აშშ-ს ევროპის გაერთიანებული ოპერაციების დაჯგუფებასთან შემდგომი თანამშრომლობის
გასაგრძელებლად შემუშავდა ახალი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი;



აშშ-ს

ევროპის

გაერთიანებული

ოპერაციების

დაჯგუფების

კომპონენტის წარმომადგენელთა მიერ განხორციელდა

სპეციალური

ოპერაციების

ასეულის დონის სპეციალური კურსი
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სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური დანიშნულების ბატალიონისა და რეინჯერთა
ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის;


საქართველო-აშშ სპეციალური ოპერაციების სარდლობების ერთობლივი თანამშრომლობის
ფარგლებში, აშშ-ის სპეციალური ოპერაციების ევროპული სარდლობის წარმომადგენლების მიერ
(US SOCEUR) საქართველოში განხორციელდა ტაქტიკური ერთობლივი კომბინირებული გაცვლითი
წვრთნები ("JCET");



საქართველო-თურქეთის

სპეციალური

ფარგლებში, რეინჯერთა

ბატალიონის

ოპერაციების

ოცეულმა

ძალების

მონაწილეობა

თანამშრომლობის

მიიღო

მრავალეროვნულ

„COMANDO-ს“ სწავლებაში თურქეთში;


სპეციალური ოპერაციების ძალების ქვედანაყოფმა მონაწილეობა მიიღეს ლიტვის, ესტონეთის,
რუმინეთის და თურქეთის რესპუბლიკაში გამართულ სპეციალური ოპერაციების მრავალეროვნულ
სწავლებაში;



მიმდინარეობდა

მუშაობა

სამხედრო

პოლიციის

დეპარტამენტის, ასევე აღმოსავლეთ

და

დასავლეთ ბატალიონების ოპტიმიზაციის მიზნით;


სამხედრო პოლიციის ქვედანაყოფმა
„ღირსეული პარტნიორი-2016“;



დამტკიცდა თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობისა და გაეროს უშიშროების

მონაწილეობა

მიიღო

მრავალეროვნულ

სწავლებაში

საბჭოს და თანმდევი რეზოლუციების განხორციელების სამოქმედო გეგმა;


გენდერის



ქვედანაყოფებში ჩატარდა ლექციები;
გაიმართა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული

საკითხებში

ცნობიერების

ამაღლების

მიზნით

შეიარაღებული
საფრთხეების

ძალების
შემცირების

ეროვნული სტრატეგიის 2015-2019 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით უწყებათშორისი
საბჭოს გაფართოებული სხდომა, რომელზეც თავდაცვის სამინისტრომ წარადგინა ანგარიში
მასში გაწერილი ღონისძიებების შესახებ, გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებზე;


თავდაცვის

სამინისტრომ

მონაწილეობა

მიიღო

„ქიმიურ,

ბიოლოგიურ,

რადიაქტიულ

და

ბირთვულ საფრთხეებსა და მათი მავნე ზემოქმედების მართვის საკითხებზე“ (CSCM – World
Congress on CBRNe Science & Consequence Management) მსოფლიო კონგრესის მოსამზადებელ
საორგანიზაციო საკითხებში;


ნატო-საქართველოს თანამშრომლობაზე და ნატო-საქართველოს არსებით პაკეტზე მომზადდა
თავდაცვის
დოკუმენტი

სამინისტროს
გაიგზავნა

„გზავნილების

საზღვარგარეთ

დოკუმენტი“
აკრედიტებულ

ქართულ
ქართველი

და

ინგლისურ

სამხედრო

ენებზე.

ატაშეებთან,

შესაბამისს სახელმწიფო სტრუქტურებში და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან;


შემუშავდა

2016 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP 2016)

თავდაცვის ნაწილი,

რომელშიც განისაზღვრა 2016 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები. დოკუმენტი გაიგზავნა
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში და ნატოს
შტაბ-ბინაში. დოკუმენტის განხილვა და შეფასება მოხდება ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის წევრი
ქვეყნების მიერ;


ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (Substantial NATO-Georgia Package, SNGP) ფარგლებში
მიმდინარეობდა მუშაობა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის პროექტების წარმატებით
განხორციელების მიზნით, განხორციელდა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტები;
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თავდაცვის სამინისტრომ უმასპინძლა სამხედრო პარტნიორობის კოორდინაციის ყოველწლიურ
სამუშაო



შეხვედრას, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღეს როგორც ნატოს,

ასევე

პარტნიორი

ქვეყნების წარმომადგენლებმა;
ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის ნდობის ფონდის ფარგლებში მიმდინარეობდა პროექტი
„საქართველო IV“-ის განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს
ძალების

საინჟინრო

სტანდარტების

ბრიგადის

შესაბამისად

EOD

და

ასეულის

„სკრა-ს“

საქართველოს შეიარაღებული

გაწვრთნას

ყოფილი

საერთაშორისო

სამხედრო

საცავის

განაღმვის
გაწმენდას

ფეთქებადსაშიში ნივთიერებებისაგან;


დამტკიცდა და ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში აისახა ევროკავშირთან ასოცირების

შეთანხმების

შესახებ ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2016 წელს აღებული ვალდებულებები.
ევროპულ

და

ევროატლანტიკურ

სტრუქტურებში

ინტეგრაციის

საკითხებში

სახელმწიფო

მინისტრის აპარატს მიეწოდა აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს მიერ
აღებული ვალდებულებების 6 თვის ანგარიში.
2.3. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული
კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
 პენიტენციური სისტემის სრულყოფისათვისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით, მიმდინარეობს შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამავე მიზნით
გაგრძელდა

ურთიერთობა

სხვადასხვა

სახელმწიფო

ორგანიზაციებთან,

უწყებებთან

და

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

2.3.1. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01)
 პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით
განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც
დაფიქსირდა 1 326 მონაწილე, მათ შორის 61 არასრულწლოვანი და 160 ქალი მსჯავრდებული;
 ფსიქო-სოციალურ

სარეაბილიტაციო

პროგრამებში

და

ფსიქო-სოციალურ

ტრენინგებში

დაფიქსირდა 887 მონაწილე, მათ შორის 124 არასრულწლოვანი და 148 ქალი მსჯავრდებული;
 კულტურულ ღონისძიებებში, ინტელექტუალურ და შემეცნებით შეხვედრებში და კონკურსებში
დაფიქსირდა 800-მდე მონაწილე, მათ შორის 219 არასრულწლოვანი და 30 ქალი მსჯავრდებული;
 დასაქმდა 649 მსჯავრდებული, მათ შორის 41 ქალი;
 პენიტენციური დეპარტამენტის, პენიტენციური დაწესებულებების სპეციალური წოდების მქონე,
სოციალური სამსახურის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100%
უზრუნველყოფილ იქნა სამედიცინო დაზღვევით, მათი სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების
მიზნით;
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 მოქალაქეთა მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილ საზოგადოებრივ მისაღებებში
საანგარიშო პერიოდში გაწეულ იქნა 150.0 ათას მომსახურებაზე მეტი.

2.3.2.

ბრალდებულთა

და

მსჯავრდებულთა

ეკვივალენტური

სამედიცინო

მომსახურებით

უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
 მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შესაბამისი რეკომენდაციის არსებობისას პენიტენციურ
სისტემაში მიმდინარეობდა პაციენტების უზრუნველყოფა შესაბამისი კონსულტაციით, საანგარიშო
პერიოდში განხორციელდა 41 კონსულტაცია/კონსილიუმი;
 ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით
ჩატარდა

44.5

ათასზე

მეტი

სკრინინგული

გამოკვლევა,

მათ

შორის

2

475

ქალ

ბრალდებულ/მსჯავრდებულებზე და 156 არასრულწლოვნებზე. “DOTS”, “DOTS+” მკურნალობის
პროგრამაში ახალჩართულთა რაოდენობამ შეადგინა

73, მათ შორის ქალი - 2, ხოლო

არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა;
 აივ-ინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის

პროგრამაში

ჩაერთო

14 ახალი

პაციენტი. აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 5.9 ათასზე მეტი სკრინინგი (მათ
შორის ქალი - 254, არასრულწლოვანი - 22). აღნიშნულ დაავადებებზე დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია;
 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში
მკურნალობაში ჩაერთო 42 ბრალდებულ/მსჯავრდებული;

ჩატარდა

3.3

ათასამდე

სკრინინგი.

 საანგარიშო პერიოდში 23.2 ათასზე მეტ ბრალდებულ/მსჯავრდებულებს გაეწიათ კონსულტაცია
სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, სპეციალიზებული სამედიცინო
მომსახურების 2.7 ათასამდე შემთხვევა დაფიქსირდა სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, ხოლო
ბრალდებულთა

და

მსჯავრდებულთა

სამკურნალო

დაწესებულებასა

და

ტუბერკულოზის

სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში სამედიცინო მომსახურების 2.4 ათასამდე შემთხვევა;
 მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება
მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და
რეაქტივებით.
2.3.3. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებების შექმნის მიზნით:
 სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს 8 პენიტენციური დაწესებულების
ტერიტორიაზე, ხოლო 6 დაწესებულებაში დასრულებულია;
 გრძელდებოდა 2012 წელს დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა ლაითურში;
 მიმდინარეობს 1 მისაღების არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების და 1
მისაღების მშენებლობა;
 მიმდინარეობს

14-21 წლამდე მსჯავრდებულთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის

ახალი დაწესებულების კომპლექსის საპროექტო-საინჟინრო სამუშაოები;
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 ევროპის

საბჭოს

მიერ

დაფინანსებული

გრანტის

ფარგლებში

პენიტენციური

დაწესებულებებისთვის შეძენილ იქნა სამედიცინო აპარატურა.
2.5. 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, ორგანიზაციადაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, დაიწყო
მუშაობა სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების პრინციპების
შემუშავების თაობაზე;
ჩატარდა სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული სამაშველო, სამძებრო, დაწმენდითი და სხვა
სახის სამუშაოები;
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახანძრო-სამაშველო
შენობას;
მიმდინარეობდა ქ. გორში, დაბა სტეფანწმინდაში, ქ. ქუთაისში, ქ. ამბროლაურში, ქ. ახალციხეში, ქ.
ჭიათურაში, დაბა ბაკურიანში, დაბა ჩაქვში, ასევე ხარაგაულის, თერჯოლის, ბაღდათის, ვანის,
წყალტუბოს, ხონის, სამტრედიის რაიონებში, ქ. ქობულეთსა და დაბა კოჯორი-ს სახანძრო-სამაშველო
შენობების სარემონტო სამუშაოები;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (დეპარტამენტი) პირადი შემადგენლობისთვის
საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა მეხანძრე-მაშველის აღჭურვილობა: მეხანძრის ხელთათმანები,
ცეცხლგამძლე ქურთუკები, მეხანძრე-მაშველის ჩაფხუტები, სასუნთქი აპარატები.
2.6 საერთაშორისო თანამშრომლობა (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


„გადამწყვეტი

მხარდაჭერის

მისიის“

(RSM)

ფარგლებში

საანგარიშო პერიოდში

განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 სამინისტროს სამხედრო დანაყოფები, საქართველოში სპაციალური მომზადების კურსის
გავლის შემდგომ სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მიღების მიზნით გადასროლილ
იქნენ ავღანეთში. პარალელურად ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში, ასევე მონაწილეობდა
22-ე ბატალიონი, 23-ე და 42-ე ბატალიონის გაძლიერებული ასეული, ეროვნული
გვარდიის ერთი ოცეული და 32-ე ბატალიონის პირველი ასეული;
 საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი მსუბუქი ქვეითმა ასეულმა (12-ე
ბატალიონის A ასეული) მონაწილეობა მიიღო ნატოს რეაგირების ძალებში (NRF-15/17);


„მტკიცე

მხარდაჭერის

მისიაში“

(RSM)

მონაწილეობის

მისაღებად

განხორციელდა

32-ე

ბატალიონის (სამხედრო პოლიციისა და ეროვნული გვარდიის ოცეულებთან ერთად) და 51-ე
ბატალიონის გაძლიერებული ასეულის პირადი შემადგენლობის ეტაპობრივი გადასროლა
(ბაგრამის სამხედრო ბაზა და ქ. ქაბული);
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საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობას ღებულობდნენ
სხვადასხვა მისიებში:
 ცენტრალურ აფრიკაში (ქ. ბანგი) ევროკავშირის
(EUMAM RCA) სწრაფი რეაგირების ჯგუფში (IRT);

სამხედრო

მრჩეველთა

მისიაში

 მალის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali);
 უკრაინაში ევროკავშირის მრჩეველთა მისიის ეგიდით (EUAM UKR) ერთობლივი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში (CSDP);
 ავღანეთში გაეროს მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში (UNAMA)


ჩატარდა ნატოს სამხედრო პარტნიორობს ყოველწლიური საკოორდინაციო სამუშაო შეხვედრა
(Military Partnership Coordination Workshop - MPCWS-16). შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო
30-მდე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნის და ასევე ნატოს სხვადასხვა დონის შტაბების
180-მდე წარმომადგენელი;



გაიმართა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების რიგით მე-10

კონფერენცია, სადაც

განხილულ იქნა ოთხი სხვადასხვა ინტერაქტიული თემატიკა.
2.7.

გამოძიებაზე

ზედამხედველობის,

სახელმწიფო

ბრალდების

მხარდაჭერის,

დანაშაულის

წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს პროკურატურა
 საანგარიშო პერიოდში განრიდებულ იქნა 321 არასრულწლოვანი (14-დან 18 წლამდე ასაკის პირი), 18დან 21 წლამდე ასაკის 209 და 1 215 სრულწლოვანი (21 წლიდან ზემოთ ასაკის) პირი. მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორების მიერ საქართველოს მასშტაბით მომსახურება გაეწია 6 921 პირს
(1 776 დაზარალებულს, 1 282 მოწმეს, 892 ბრალდებულს, 2 351 განმცხადებელსა და 620 სხვა პირს);
 „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა 70 ღონისძიება, მათ შორის, 66 −
საგანმანათლებო-ინტელექტუალური, ხოლო 4 − სპორტული სახის ღონისძიება, მონაწილეობა მიიღო 2
411 პირმა;
 შემუშავდა 2014-2015 წლებში პროკურატურის მიერ ძალადობის (მათ შორის, ოჯახში ძალადობისა და
ქალთა მკვლელობების) წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში გაწეული მუშაობის ანგარიში და
კრიმინოლოგიური კვლევა, აღნიშნულ დანაშაულთა გამოძიების შედეგები, მოძალადეთა მიმართ
განხორციელებული

სისხლის

სამართლის

პოლიტიკა

და

დანაშაულის

პრევენციის

მიზნით

გატარებული ღონისძიებები;
 მოწმის

გამოკითხვის/დაკითხვის

ახალ

წესთან

დაკავშირებით

გადამზადდა

საქართველოს

პროკურატურის 429 პროკურორი და გამომძიებელი. ტრენინგებში ჩართული იყვნენ როგორც რიგითი,
ისე მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული პირები. ტრენინგი სამართლებრივ საკითხებს მოიცავდა და
მიზნად ისახავდა კანონმდებლობის პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტაციის ხელშეწყობას. განხილული
იყო

განხორციელებული

გამოკითხვის/დაკითხვის

საკანონმდებლო
მეთოდოლოგია;

ცვლილებები,
ასევე,

მომზადებული

დაკითხვის/გამოკითხვის

რეკომენდაციები
უნარების

და

კუთხით

გადამზადება გაიარეს პროკურორებმა და სისტემის გამომძიებლებმა, რომელიც განხორციელდა „INL“-
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თან თანამშრომლობით. ასევე, ჩატარდა ტრენინგი არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებისთვის სწორი
კვალიფიკაციის თემაზე, რომელიც მოიცავდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული
სამართლის
თანამშრომლობით;

განხილვას.

ტრენინგი

განხორციელდა

ევროსაბჭოსთან

 განხორციელდა საერთაშორისო დონის შეხვედრებში/კონფერენციებში ჩართვა შემდეგ საკითხებთან
დაკავშირებით: გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით
არსებული გამოწვევები და სასწავლო პროგრამებში მათი სათანადო ასახვა; რეგიონული დიალოგი
სასამართლო რეფორმაზე; მოწმეთა და დაზარალებულთა დახმარების სისტემა (თეორიული
ინფორმაციისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიღება); სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში
მოთავსებული საზოგადოებისა და გარშემომყოფთათვის საფრთხის შემცველ მსჯავრდებულთა
მართვასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები; გენოციდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ
ჩადენილი დანაშაულების, ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების და ტერორიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლა;

ადამიანით

ვაჭრობის

(ტრეფიკინგის)

დანაშაულის

გამოძიება

და

სამართლებრივი

დახმარების აღმოჩენა; სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა;
ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა − ფულის გათეთრება და აღმოსავლეთ ევროპის
რეგიონში კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება;
 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თემაზე სპეციალური სწავლება გაიარეს პროკურატურის
სისტემის სხვადასხვა ტერიტორიული ორგანოების მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებმა.
განხილულ იქნა „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“, კანონმდებლობაში დანერგილი
სიახლეები, საერთაშორისო სტანდარტები, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფსიქოლოგიური
ასპექტები,
მათ
შორის:
ბავშვის
განვითარების
თავისებურებები,
არასრულწლოვანთა
დაკითხვა/გამოკითხვის ტექნიკები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. პროექტები ევროკავშირისა და
გაერო-ს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით განხორციელდა. სწავლების მიზანია, ხელი შეუწყოს
პროკურორების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის“
სწორ იმპლემენტაციას. ასევე, „UNICEF“-თან,

ევროკავშირსა და სსიპ „დანაშაულის პრევენციის

ცენტრთან“ თანამშრომლობით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში არასპეციალიზებულ
პროკურორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებისა
და განრიდება/მედიაციის საკითხებზე;
 ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობით, სამართლიანი სასამართლოს თემაზე განხორციელდა ტრენერთა
ტრენინგის II ეტაპი. მოწვეულმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა პროკურორებს
გააცნეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი და მისი მთავარი ასპექტები; მათ
შორის, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, დაცვის უფლება და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. აქცენტი
გაკეთდა აღნიშნული მუხლის პრაქტიკაში გამოყენებაზე. ასევე, ევროსაბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა
ორდღიანი ტრენინგი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ევროპული სტანდარტების თემაზე. ტრენინგის
ფარგლებში მომხსენებლებად მოწვეულები იყვნენ ევროპის საბჭოს საერთაშორისო და ადგილობრივი
ექსპერტები, რომლებმაც ტრენინგის მონაწილეებს გააცნეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ევროპული
სტანდარტები და ევროკონვენციის მე-6 მუხლთან დაკავშირებული საკითხები;
 სიძულვილით

მოტივირებული

დანაშაულების

გამოძიების

თემაზე

პროკურორებისა

და

პროკურატურის სისტემის გამომძიებლებისათვის განხორციელდა 2 ტრენინგი. სასწავლო პროცესს
ქართველ ექსპერტთან ერთად უძღვებოდნენ ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
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უფლებების ოფისის წარმომადგენლები. ტრენინგები განხორციელდა „სახალხო დამცველის ადამიანის
უფლებათა აკადემიის მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში;
 სასამართლო უნარ-ჩვევებისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის თემაზე ჩატარდა 7 ტრენინგი ნაფიც
მსაჯულთა შერჩევის, შესავალი და დასკვნითი სიტყვის, პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვის,
დამარწმუნებელი ფსიქოლოგიის, არგუმენტაციის ტექნიკებისა და არავერბალური კომუნიკაციის
მიმართულებებით, რომელიც აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით ხორციელდება;
 ეფექტური კომუნიკაციისა და საჯარო გამოსვლის თემაზე განხორციელდა 7 ტრენინგი, რომელთა
მიზანი იყო პროკურორებისათვის დამარწმუნებელი კომუნიკაციის, ეფექტიანი საჯარო გამოსვლისა
და მედიასთან ურთიერთობის უნარების გაუმჯობესება, ასევე, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირთან
თანამშრომლობით განხორციელდა ტრენინგი სამართლებრივი წერის თემაზე;
 განხორციელდა სტაჟირების კონკურსი, რომელიც 781-მა აპლიკანტმა გაიარა. 3-ეტაპიანი შერჩევის
შედეგად გამოვლინდა 62 წარმატებული კანდიდატი;
 საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისათვის შიდა რესურსის გამოყენებითა და დონორ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდა 107 სასწავლო ღონისძიება, სადაც
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მსმენელი მონაწილეობდა;
2.8. სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 29 07)
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;






გრძელდებოდა მუშაობა შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღებისა და ტექნიკური
საშუალებების მოდერნიზებისა და აღდგენის კუთხით;
ჩატარდა ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის
დახარისხება, შეფასება, უტილიზაცია, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავება და ასევე,
ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოები;
მიმდინარეობდა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების საცეცხლე წერტილების მოდერნიზაციის
სამუშაოები; დაემატა სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემების 5 (ხუთი) საცეცხლე წერტილი;
დამზადდა 38 ერთეული ჯავშანმანქანა ,,მედევაკი“, აქედან ექსპორტზე გავიდა 20 ერთეული
ჯავშანმანქანა .

2.9 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
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 საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფი მიწვეულ იყვნენ
ფინეთის
დედაქალაქ ჰელსინკში ფინეთის საჯარო მართვის ინსტიტუტის (HAUS) ორგანიზებით დაგეგმილ
სასწავლო პროექტში მონაწილეობის მისაღებად გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ასევე
მონაწილეობა მიიღეს ქ. რომში „ევროს გაყალბების შესახებ“ დაგეგმილ სემინარზე. მაისში ჰააგაში
გაგზავნილი იქნა თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფი გადასახადებისაგან თავის არიდების და
კიბერდანაშაულის გამოძიების კუთხით, გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ალბანეთის
დედაქალაქ ტირანაში OLAF-ის მიერ ორგანიზებულ AFCOS-ის წლიურ შეხვედრაზე ევროკავშირის
წევრობის კანდიდატ და პოტენციურ კანდიდატ ქვეყნებთან თაღლითობის წინააღმდეგ
ბრძოლასთან დაკავშირებით გამომძიებელთა გარკვეულმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა.
ყირგიზეთის რესპუბლიკაში გამართულ დსთ-ს წევრი ქვეყნების საგადასახადო საგამოძიებო
ორგანოების საკოორდინაციო საბჭოს მე-18 ყრილობაზე მიწვეულები იყვნენ
სამსახურის
წარმომადგენლები;
 საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, რამაც ხელი
შეუწყო სამსახურის გამართული სისტემის ჩამოყალიბებას და მნიშვნელოვნად აამაღლა გამოძიების
ხარისხი;
 გამოვლენილ იქნა 798 სამართალდარღვევათა საერთო რაოდენობა, რომლებზეც დაიწყო წინასწარი
გამოძიება. იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა
შეადგინა 497 ერთეული, ხოლო აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 371-ის მიმართ, ამავე
დროს პირთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ შეწყდა წინასწარი გამოძიება შეადგინა 21 ერთეული.

2.10 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო სამუშაოები
ჩაუტარდა 29 ობიექტს, სამშენებლო სამუშაოები - 10 ობიექტს.

2.11. ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი





უზრუნველყოფილ იქნა დიპლომატიური მისიებისა და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტებისა და ეროვნული საგანძურის ობიექტების
დაცვა;
შეძენილ იქნა ახალი საყარაულო ჯიხურები და ჩატარდა არსებული ჯიხურების სარემონტო
სამუშაოები;
განახლდა სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა უნიფორმები.
2.12. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
 საანგარიშო პერიოდში ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 3 864-მა, ხოლო პროფესიული
გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამები - 172-მა პრობაციონერმა. საზოგადოებრივ–
კულტურულ საქმიანობაში მონაწილეობდა 542 პრობაციონერი, ხოლო დასაქმდა 127 პირობით
მსჯავრდებული;
 პირობით მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციისა და დასაქმების მიზნით,
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან.
ასევე, ფსიქოლოგიის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცების მიზნით, გაფორმდა ერთობლივი
მემორანდუმი შემდეგ უწყებებთან: საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური,
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო
ცენტრი, სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
აკადემია;
 1 მარტიდან სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
სოციალური მუშაკები, სასჯელის შეფარდების სტადიაზე, ჩაერთვნენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი
არასრულწლოვნების ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების პროცესში. ისინი
მოსამართლისთვის ამზადებენ ანგარიშს, რომელსაც სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს;
 საანგარიშო პერიოდში თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში გაიხსნა პურის საცხობის
საწარმო, რომელშიც წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით შერჩეული 15
თავისუფლებაშეზღუდული პირი დასაქმდა.
 მაისში, ქ.რუსთავში, გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, ქვემო ქართლის პრობაციის
ბიუროს ახალი ოფისი. ოფისში ფუნქციონირებს პრობაციონერთა სარეგისტრაციო სივრცე,
ინდივიდუალური გასაუბრების და ჯგუფური თერაპიის ოთახები, ოფიცერთა, სოციალურ მუშაკთა
და ფსიქოლოგის კაბინეტები. ვიდეოპაემნის საშუალებით, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ,
დაამყარონ პირდაპირი ვიზუალური და ხმოვანი კავშირი პენიტენციურ დაწესებულებებში
განთავსებულ მსჯავრდებულებთან.

2.13 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები

(პროგრამული

კოდი 29 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


განხორციელდა კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ინტერნეტ ქსელის კომპიუტერული პარკის
ოპერაციული სისტემის Windows ლიცენზირება;



ყოველდღიურ

რეჟიმში

მოქმედებდა

კომპიუტერული

უსაფრთხოების

ინციდენტებზე

რეაგირების ჯგუფი 24/7;
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დაგეგმა

და

საპილოტე

პროექტის

სახით

გაეშვა

Crypto Mail

სისტემა,

რომელიც

ითვალისწინებს შიდა და ინტერნეტ ქსელების ელექტრონული ფოსტის მომხმარებლებისათვის


დაშიფრული ელექტრონული ფოსტით სარგებლობას OpenPGP გასაღებების საშუალებით;
ბიუროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სწავლებებში „ინფო 2016“, „Locked Shields
2016;



ბიურომ მიიღო დაშვება ნატოს გონივრული თავდაცვის ორ პროექტზე: Multinational Malware
Information Sharing Platform – Cyber Defence MISP-სა და Multinational Cyber Defence Education
and Training Programme MNCD E&T-ში;



დასრულდა სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სისტემური ელექტრონული ლექსიკონის
შედგენა;



განხორციელდა დამატებით ხუთი ქვედანაყოფის ობიექტების უზრუნველყოფა ინტერნეტის
ქსელით; სამი

ქვედანაყოფის

დაზიანებული

ლოკალური

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

ქსელის

მაგისტრალის

მოწყობა

და

აღდგენა,

აპარატურის
ახალი

მონტაჟი,

ავტომატური

სატელეფონო სადგურის მონტაჟი;


განხორციელდა დისტანციური სწავლების ელექტრონული პროგრამული უზრუნველყოფის Iliasის სრული ლოკალიზაცია/თარგმნა ქართულ ენაზე. აღნიშნული ელექტრონული სისტემა
პროფესიული განვითარების ცენტრს (PDС) და თავდაცვის ეროვნულ აკადემიას საშუალებას
აძლევს

შექმნას

სასწავლო

მოდულები

ელექტრონულად,

ვიდეო-აუდიო

გაკვეთილები,

დავალებები, ტესტები, ფორუმები და სხვა სასწავლო–საინფორმაციო საშუალებები.
2.14. 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.

2.16. დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
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 ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 566
მომართვა. ამჟამად პროგრამაში ჩართულია 278 ბენეფიციარი, რომელთაგან 43 ქალია, 2 −
არასრულწლოვანი და 3 − ყოფილი პოლიტპატიმარი;
 იურიდიული მომსახურებით ისარგებლა 104 ბენეფიციარმა: პროგრამის იურისტის მიერ 88
ბენეფიციარმა მიიღო იურიდიული კონსულტაცია, ხოლო გარე სერვისების გამოყენებით იურიდიული
წარმომადგენლობის სერვისით ისარგებლა 16 ბენეფიციარმა;
 ფსიქოლოგის მომსახურებით ისარგებლა 33 ბენეფიციარმა, მათ შორის: 23 ბენეფიციარმა − პროგრამის
ფსიქოლოგის მეშვეობით, ხოლო 10 ბენეფიციარმა − გარე სერვისების მეშვეობით;
 ჯანმრთელობის სერვისით ისარგებლა 112 ბენეფიციარმა; კინოკლუბის სესიებს დაესწრო 14
ბენეფიციარი;

საგანმანათლებლო

სასწავლო

კურსები

გაიარა

47

ბენეფიციარმა;

დანაშაულის

პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გაიარა 226 ბენეფიციარმა; სხვა პარტნიორი
ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გაიარა 165 ბენეფიციარმა;
 საანგარიშო ცხელ ხაზზე შემოვიდა 934 ზარი; სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში ჩართული იყო
93 მონაწილე; სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ თანამშრომლობით 1 114
პატიმარს უფასოდ დაუმზადდა ელექტრონული პირადობის მოწმობა (ID ბარათი); საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს ბიზნესინიციატივების ხელშემწყობ პროგრამაში მცირე ბიზნესის
დაფინანსება მოიპოვა 21 ბენეფიციარმა; სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ ხელშეწყობით
დასაქმდა 23 ბენეფიციარი; ტატუირებების მოცილების საგრანტრო პროგრამაში ჩაერთო 27
ბენეფიციარი, მათგან ამჟამად 20 ბენეფიციარი აქტიურად იღებს პროგრამით გათვალისწინებულ
მომსახურებას;
 დაინერგა ახალი პროექტი „მოხალისე ტრენერები დანაშაულის პრევენციისთვის“. სხვადასხვა
თემატიკის ტრენინგები ჩატარდა სკოლებში, გამგეობებსა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს საზოგადოებრივ ცენტრებში. მოხალისე ტრენერების მიერ ჩატარდა 15 ტრენინგი,
რომლებშიც 348 უნიკალური მონაწილე ჩაერთო;
 სკოლებში დაიწყო ბულინგის (ფსიქოლოგიური ტერორი) წინააღმდეგ მიმართული კამპანია.
ბულინგის შესახებ ტრენინგები ჩატარდა დმანისისა და კარალეთის სკოლებში, აგრეთვე, ნუკრიანის
საზოგადოებრივ ცენტრში, რომელსაც 87 მოსწავლე, 18 პედაგოგი და 22 მშობელი დაესწრო;
 პროექტ „ლიდერთა სახლის“ ფარგლებში ქ. თბილისში სხვადასხვა აქტივობაში („წიგნის კლუბი“,
„მხატვრული ფილმების კინოკლუბი“, „სწავლება დოკუმენტური ფილმებით“, საკვირაო სკოლა)
ჩაერთო 156 უნიკალური მონაწილე, ქ. გორში ჩატარდა

7 აქტივობა (დაესწრო 129 უნიკალური

მონაწილე), ხოლო რეგიონებში განხორციელებულ ღონისძიებებში (ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი,
თიანეთი, მარნეული, ქუთაისი, ოზურგეთი, თელავი, გურჯაანი, ყვარელი, ახალციხე, მესტია)
ჩართულ უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა 863;
 „დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის“ ფარგლებში ქალაქ ზუგდიდში ჩატარდა პროექტი
„გენდერული თანასწორობის სკოლა“, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივი 4 სკოლის 68 მოსწავლემ
სამდღიან ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში სამართლებრივი და
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგები, რომელთაც 57
მოსწავლე

დაესწრო;

ასევე,

პროექტ

„პროფესიული

არჩევანის“

ფარგლებში

გაიმართა

საზოგადოებისთვის ცნობილ და წარმატებულ პირებთან შეხვედრა, რომლებმაც ისაუბრეს თავიანთ
პროფესიაზე, წარმატების მიღწევის საშუალებებზე, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარეს საკუთარი
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გამოცდილება. ტრენინგებში, სამართლის სკოლებსა და სხვა აქტივობებში უნიკალურ მონაწილეთა
რაოდენობამ შეადგინა 203;
 ხორციელდებოდა პროექტები „ორი თაობა“ (ჩართულია 140 უნიკალური მონაწილე) და „მოხალისე“
(ჩართულია 244 უნიკალური მონაწილე);
 დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრს“ ჰყავს
327 უნიკალური ბენეფიციარი. „მედიაციის სახლში“ დასრულდა და ამჟამად მიმდინარეობს შემდეგი
პროექტები:
 „მშობელთა სკოლა“ − ტრენინგი ორიენტირებულია ბენეფიციართა გაძლიერებაზე და მშობლის
უნარების გაუმჯობესებაზე. ჩატარდა ექვსი ტრენინგი, მონაწილეობდა 20 მშობელი;
 „ზღაპართერაპია“ − განკუთვნილია იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც ჯერ არ შესრულებიათ
14 წელი ან/და მათი გონებრივი განვითარება ჩამორჩება მათ ბიოლოგიურ ასაკს, ჩართული იყო
ა(ა)იპ „ბავშვი და გარემოს“ დღის ცენტრის და საჯარო სკოლებიდან გადმომისამართებული 30
ბენეფიციარი. ტრენინგი ამჟამად მიმდინარეობს ქალაქ რუსთავის დღის ცენტრ „საპოვნელაში“,
ჩართულია 10 ბენეფიციარი;
 „გოგონათა კლუბი“ –განკუთვნილია ცხოვრებისეული სირთულეების მქონე მოზარდი
გოგონებისთვის, კლუბში ჩართული იყო 20 ბენეფიციარი. მიმდინარეობს ახალ ჯგუფებთან
მუშაობა, სადაც ჩართულია 12 ბენეფიციარი;
 „არტთერაპია მოზარდთათვის“ − საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გრანტი მიიღო ა(ა)იპ
„მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა“, რომელმაც
რთული ქცევის მქონე 40 ბენეფიციარი ჩართო თერაპიულ პროგრამაში;
 „პიროვნული განვითარების ტრენინგი მოზარდებისათვის“ - მიმართულია არასრულწლოვანთა
პიროვნულ ზრდაზე. თითოეულ ჯგუფთან მუშაობა ორი თვის მანძილზეა დაგეგმილი. ამჟამად
მიმდინარეობს პირველ ჯგუფთან მუშობა, ჩართულია 12 მოზარდი;
 „გახდი აქტიური ახალგაზრდა“ - ჩართულ მოზარდებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და მათთვის
პრობლემურ და აქტუალურ საკითხზე მიეწოდებათ ინფორმაცია, მიღებული ცოდნის
გამოყენებით დგამენ ფორუმთეატრს და მონაწილოებენ მასში. პროექტში ჩართულია 35
არასრულწლოვანი;
 „კარიერის დაგეგმვა“ − მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები ცდილობენ გააკეთონ
გააზრებული არჩევანი საკუთარი მომავლის დაგეგმვის კუთხით. ტრენინგკურსი თითო
ჯგუფისთვის ორი თვის განმავლობაში გრძელდება, ჩართულია 12 არასრულწლოვანი.
 კაჭრეთში, შილდაში, ჭალადიდსა და მესტიაში „ახალგაზრდული კლუბის“ ფარგლებში ჩატარებულ
ტრენინგს ბავშვთა უფლებების შესახებ ესწრებოდა ადგილობრივი სკოლების 30 მოსწავლე. მათ
ბავშვთა უფლებები სხვადასხვა სავარჯიშოსა და კონკრეტული ქეისების მეშვეობით აითვისეს;
 განრიდებულ იქნა 530 პირი, რომელთაგან 217-ის მიმართ გამოყენებულ იქნა მედიაციის კომპონენტი
და შედგა 168 მედიაციის კონფერენცია. განრიდების პროცესი დაიწყო 132 პირის მიმართ.

2.17. სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 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;
გრძელდებოდა მუშაობა პოლონეთის და სლოვაკეთის რესბუბლიკების სახელმწიფო რეზერვების
სამსახურების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. აღნიშნულთან
დაკავშრებით ივნისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ქ. ბრატისლავაში, სადაც დაისახა კონკრეტული
ღონისძიებები სამომავლო ურთიერთობის გაღრმავების თაობზე;
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 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02)
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 2015 წლიდან
2016 წელს გარდამავალ ობიექტებზე;
 2016 წლის გეგმით გათვალისწინებული ახალი ობიექტების უმეტეს ნაწილზე გაფორმდა
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 2016 წელს ჩასატარებელი
სამუშაოების უმეტეს ნაწილზე დასრულდა მუშაობა, დანარჩენზე მიმდინარეობდა შესაბამისი
სამუშაოები.



„გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შენახვა ზამთრის პერიოდში“ განსახორციელებული
ღონისძიების

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 სამუშაოები.

92



„სანაპირო

ზონების

ნაპირსამაგრი

სამუშაოების“

ფარგლებში

დასრულდა

ნაპირსამაგრი

სამუშაოები 2015 წლიდან 2016 წელს გარდამავალ ობიექტებზე, ამასთან, მიმდინარეობდა


სამუშაოები 2016 წლის გეგმით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტებზე.
„თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ ფარგლებში:
 მიმდინარეობდა

მიწის

ექსკავაციის

სამუშაოები,

წყალგამტარი

მილების

და

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
 დასრულდა ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინეჯბის, ხიდის განაპირა და
შუალედური ბურჯების და მონოლითური მალის ნაშენის მოწყობის სამუშაოები.


„ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის“
სამუშაოების ფარგლებში:
 მიმდინარეობდა მიწის ექსკავაციის სამუშაოები, მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილების
მოწყობის სამუშაოები და საგზაო სამოსზე ქვესაგები ფენის მოწყობის სამუშაოები;
 დასრულდა ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინეჯბის, ხიდის განაპირა და
შუალედური ბურჯების, რიგელების და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები.



„სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის“ სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების სამოქმედო გეგმის



დაზუსტება.
„შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (WB)“ ფარგლებში:
 მიმდინარეობდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთიგეზრული საავტომობილო გზის კმ6+700-კმ13+700 და კმ17+200-კმ20+500 მონაკვეთების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 PBC ობიექტებზე მოვლა-შენახვის სამუშაოები;
 სარეაბილიტაციო
მომზადება.
 დასრულდა

სამუშაოების,

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

შიდასახელმწიფოებრივი

მნიშვნელობის

დოკუმენტაციის

თბილისი-თიანეთის

საავტომობილო გზის კმ39-კმ51 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.


შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე

პროექტის (მსოფლიო ბანკი)

ფარგლებში მიმდინარეობდა:


სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016 წელს გარდამავალ ობიექტებზე;

 პროექტით გათვალისწინებულ 10 ობიექტზე შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 შიდასახელმწიფოებრივი

მნიშვნელობის

ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის

(გურჯაანის

შემოვლითი გზა) და ჟინვალი-ბარისახო-შატილის გზებზე სატენდერო პროცედურები.
3.1.3. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
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თბილისი-სენაკი-ლესელიძის

საავტომობილო

გზის

რუისი-აგარა

კმ95-114

მონაკვეთის

რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (WB) ფარგლებში:
 დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გაიხსნა ახლად აშენებულ გზაზე მოძრაობა;
 მიმდინარეობდა კონტრაქტით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
 ადგილობრივი

მნიშვნელობის

საავტომობილო

გზების

მოწყობის

მიზნით:

მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, ასფალტობეტონის საფარის, სადრენაჟე არხებისა და
წყალგამტარი

მილების

მოწყობის

სამუშაოები.

დასრულდა

სამობილიზაციო

და

მოსამზადებელი სამუშაოები.


თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის აგარა-ზემო ოსიაური კმ114-126 მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (WB) ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში:
 მიმდინარეობდა ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის და ცემენტობეტონის საფარის საფუძვლის მოწყობის
სამუშაოები;
 ნაწილობრივ დასრულდა ცემენტობეტონის საფარის მოწყობის და გამყოფი ზოლის „ნიუჯერსი“-ს ტიპის ბეტონის ბარიერებით შემოფარგვლის სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი და კომუნიკაციების (გაზის მილების, ელექტრო ხაზების,
წყლის მილების) გადატანის სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა რკინაბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების,
სადრენაჟე სისტემის, გრუნტისა და ბეტონის კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა ხიდებზე და გზაგამტარებზე რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების,
როსტვერკების

განაპირა და შუალედური ბურჯებისა და რიგელების მოწყობის

სამუშაოები წინასწარდაძაბული რკინა ბეტონის კოჭების მონტაჟის სამუშაოები;
 დასრულდა 7 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა და გაიხსნა ახლად აშენებულ
საავტომობილო გზაზე მოძრაობა.


„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტის (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა სატენდერო
პროცედურები.



„საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამის (ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB))“
ფარგლებში:
 ახლად აშენებულ 12.4 კმ მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია. დასრულდა საბოლოო
ანგარიშსწორების სერთიფიკატის მომზადების და დამკვეთთან წარდგენის პროცედურები
(ლოტი I);
 მიმდინარეობდა ხიდებზე რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების, როსტვერკების
კოლონების, რიგელების, ასევე მალის ნაშენის და ნაშენზე იზოლაციის მოწყობის
სამუშაოები (ლოტი II).
 დასრულდა ახალი გაზსადენი მილის არსებულთან შეერთების სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა N1 გვირაბის ექსკავაციისა და დროებითი მოკეთების მოსაწყობად
ტორკრეტირების სამუშაოები.
 N2 გვირაბზე დაწყებულია მიწის ექსკავაციის სამუშაოები.
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 ნაწილობრივ დასრულდა გვერდულებისა და ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების
მოწყობის სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის, ასევე ასფალტობეტონის საფარისათვის
საფუძვლის და ქვესაფუძვლის მოწყობის სამუშაოები და ასფალტობეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები.


„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის (JICA)“ ფარგლებში:
 ქუთაისის

შემოვლითი

გზის

კმ0-კმ17.3

მონაკვეთზე

დასრულდა

კონტრაქტით

განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი და საბოლოო ანგარიშსწორების
სერთიფიკატის მომზადების პროცედურები;
 ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის კმ0-კმ24 მონაკვეთზე დასრულდა სამშენებლო
სამუშაოები.

მიმდინარეობდა

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

დეფექტების

აღმოფხვრის პერიოდი და სერთიფიკატის მომზადების პროცედურები;
 ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის
ვაკისის, წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების, სადრენაჟე სისტემების
მოწყობის სამუშაოები;
 ხიდებზე მიმდინარეობდა რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების როსტვერკების
კოლონების, რიგელების და მალის ნაშენის მოწყობის სამუშაოები;
 პროექტით გათვალისწინებულ მონაკვეთებზე მიმდინარეობდა ცემენტობეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა გამყოფი ზოლის შემოფარგვლის სამუშაოები, „ნიუ-ჯერსის“ ბეტონის
სპეც-პროფილის პარამეტრებით.


„სამტრედია-გრიგოლეთის

საავტომობილო

გზის

კმ0-კმ50

მონაკვეთის

მოდერნიზაცია-

მშენებლობის (EIB, EU)“ ფარგლებში:
 სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 1) - კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა
მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების, მიწის ვაკისის, ხიდებზე რკინაბეტონის
ნაბურღ-ნატენი

ხიმინჯების,

როსტვერკების

კოლონების,

განაპირა

ბურჯების

ასფალტობეტონის საფარისათვის საფუძვლის და ქვესაფუძვლის მოწყობის სამუშაოები.
გრძელდებოდა ვერტიკალური დრენაჟებისა და გეოგრიდების საშუალებებით მიწის
ვაკისის

ქვეშ

მზიდუნარიანობის

გასაძლიერებელი

ღონისძიებები.

დასრულდა

ასფალტობენოს საფარის საფუძვლების და ქვესაფუძვლების მოწყობის სამუშაოები.
 სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 2) - კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის
ვაკისის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები და ქვის სვეტების საშუალებით
მიწის ვაკისის მზიდუნარიანობის გასაძლიერებელი ღონისძიებები;
 სამტრედია-გრიგოლეტის (ლოტი 3) - კმ30-კმ42 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სატენდერო
პროცედურები;
 სამტრედია-გრიგოლეთის

(ლოტი

4)

-

კმ42-კმ51.6

მონაკვეთზე

მიმდინარეობდა

ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები, მიწის ვაკისის ქვეშ ქვის
სვეტების მოწყობის, კომუნიკაციების (ელექტრო ხაზები) გადატანის და წყალგამტარი
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მილების

მოწყობის

სამუშაოები,

ვერტიკალური

დრენაჟებისა

და

გეოგრიდების

საშუალებით მიწის ვაკისის მზიდუნარიანობის გასაძლიერებელი ღონისძიებები.
3.2. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
 შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“
 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“
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა:
 საქართველოს

ოკუპირებულ

ტერიტორიებზე

მცხოვრები

და

საქართველოს

მუნიციპალიტეტებიდან სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის საცხოვრებელი
და საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის მიზნით ქ. თბილისში 300 ადგილიანი,
თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, სტუდენტური საერთო
საცხოვრებლის მშენებლობა;
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (დიდი ხურვალეთი, გუგუთიანთკარი, კოშკა, დიცი,
ქვეში და ზარდიანთკარი), ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ატოცი და კნოლევი)
ხაშურის

მუნიციპალიტეტის

სოფელ

წაღვლში

ელექტროენერგიით

მომარაგების,

მაგისტრალური და წყალგამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
 გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტყვიავში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
კლინიკის მშენებლობის დასრულებისთვის ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გადაანგარიშების მომსახურების შესყიდვა;
 გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტყვიავში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები;
 გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვეშის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები;
 ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე ქსელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როშკასა და არხოტის თემის სოფლების ახიელიჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ფუნქციონირების
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის, გარემოზე
ზემოქმედების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებისა და განსახლების
სამოქმედო

გეგმის

შედგენის

მომსახურების

შესყიდვა.

ასევე,

დუშეთის

მუნიციპალიტეტში, როშკა-არხოტის უღელტეხილზე სოფელ ამღას საავტომობილო გზის
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მონაკვეთისა და სოფლების ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
სამუშაოების შესყიდვა. სოფელ როშკაში მომსახურების ცენტრის შენობის „სოფლის
სახლის“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 დაბა თიანეთში, ბეწუკელის ქუჩის და ფიროსმანის ქუჩის მონაკვეთიდან ვაჟა-ფშაველას
სახელობის პარკამდე მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები,

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებების

პარკირების

ადგილებით

უზრუნველყოფა და გარე განათების მოწყობა;
 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სიონის ბაგა-ბაღის მშენებლობა;
 მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწამურში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მიმდებარე
ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა და
ძეგლთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 დიდგორის მემორიალური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და მიმდებარე
ტერიტორიაზე

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

მოწყობასთან

დაკავშირებით

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟებოტაში მდებარე ამაღლების სამონასტრო
კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში, გმირის და სამხედროს ქუჩების რეაბილიტაცია;
 თბილისი (გლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზიდან „არჩილის“ მონასტერთან და
ჟებოტის

ამაღლების

კომპლექსთან

მისასვლელი

რეაბილიტაციისათვის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
მომსახურების შესყიდვა;

საავტომობილო
დოკუმენტაციის

გზების
შედგენის

 დაბა ჩხოროწყუს გარახის უბანში 25 ადგილიანი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა;
 საჩხერის

მუნიციპალიტეტში,

საჩხერე-საირხე-ჭორვილა-გორისის

ადგილობრივი

მნიშვნელობის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციოდ სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვა;
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, შ-55 საავტომობილო გზიდან მარელის-ტყეპარკის
კოტეჯამდე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან „გეგუთის
მეფეთა სასახლის კომპლექსი“ მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციოსამშენებლო და „სათაფლიის აღკვეთილის“ ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის
მოსაწყობად სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა;
 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხარი-ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის მშენებლობა;
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტაბაკანის წმინდა გიორგის მამათა მონასტერთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა;
 სოფელ

ბაკურციხეში,

წმინდა

გრიგოლ

ფერაძის

სახლ-მუზეუმის

მშენებლობის

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის
ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები;
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 ფოთის მუნიციპალიტეტში, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა N225-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის
შესყიდვა;
 ხობის მუნიციპალიტეტში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის (ხობის
მონასტერი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 შავი ზღვის შენაკად მდინარე ნატანებში არსებული ატივნარებული ნარჩენების დამჭერი
მოწყობილობის მონტაჟი;
 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, ადგილობრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო და წყალარინების სისტემის მოწყობისათვის
საჭირო სამშენებლო სამუშაოები. 9 აპრილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. XIX
საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების ეკლესიის, სამი
საცხოვრებელი სახლის,

სტალინის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის და წყალარინების

სისტემის მოწყობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა;
 ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში მდებარე შალოშვილის ღვინის მარანთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა და რეაბილიტაცია;
 გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან (გურჯაანის
ყველაწმინდას მონასტერი) წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისათვის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა;
 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლებაში, უდაბნოს მონასტერთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ვანის ქვაბთა მამათა მონასტერსა და წუნდის ტაძართან
მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანში,

ნიკო ფიროსმანაშვილის

სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე არსებული მე-19 საუკუნის საცხოვრებელი სახლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. სიღნაღში, „ორმილას“ დასახლებასთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 ცაგერის

მუნიციპალიტეტის

ქ.

ცაგერში,

ლესელიძისა

და

ნინოშვილის

ქუჩების

სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.
 ამბროლაურის

მუნიციპალიტეტში,

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლის

(ნიკორწმინდის ტაძარი) რესტავრაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა;
 ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-ფაყი-სკალდის
საავტომობილო გზის გაწმენდა და მდინარე ლასკადურას ბეტონის ნაპირსამაგრი ჯებირის
მოწყობა;
 ამბროლაურის

მუნიციპალიტეტის

სოფელ

ნიკორწმინდის

ცენტრის

კეთილმოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
3.2.2 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (პროგრამული
კოდი - 25 03 02)
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ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.


მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში
განხორციელდა/მიმდინარეობდა შემდეგი ღონისძიებები:
 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისირუსთავის მონაკვეთის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (I და III სექცია), მონაკვეთის
მშენებლობა-მოდერნიზაციასთან დაკავშირებული განსახლება;
 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, შესყიდვები, მშენებლობის მართვა
და ზედამხედველობა;
 თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის კმ4+000-კმ10+800
მონაკვეთზე არქეოლოგიური კვლევის მომსახურების შესყიდვა;
 ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის (საბურთალოს მიმართულება) გაგრძელება
და

მეტროსადგური

„უნივერსიტეტის“

მშენებლობის

პროექტირება,

შესყიდვა,

მშენებლობის მართვა და ზედამხედველობა;
 ანაკლიის ნაპირდაცვითი სამუშაოების წარმოება (I ფაზა) და ანაკლიის ნაპირდამცავი
ნაგებობების მშენებლობა (II ფაზა), ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების პროექტირება და
ზედამხედველობა;
 ბათუმის ნაპირგამაგრების პროექტის მომზადება, შესყიდვები, მშენებლობის მართვა და
ზედამხედველობა;
3.2.3 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებები:
 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო და ყოვლათწმინდა) და იყალთოს ეკლესიის
საკონსერვაციო სამუშაოები (ფაზა 2);
 კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლების

ნინოწმინდისა

და

დავით

გარეჯის

რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ფაზა 2);
 ქ. თელავში, ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია, ბატონის ციხის რეაბილიტაცია
(მუზეუმი და ტერიტორია) (ფაზა 2);
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 ქ. თელავის შესასვლელში, სოფელ ვარდისუბანთან სამშენებლო ნარჩენების საყრელის
ტერიტორიის გასუფთავება და აღდგენა;
 თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, სკოლა-სახელოსნო „ქვევრის
სახლისთვის“
ქვევრის
დასამზადებელი
ტექნოლოგიური
დანადგარებისა
და
მოწყობილობების შესყიდვა, იყალთოში, ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა;
 თუშეთის საავტომობილო გზაზე უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება;
 სოფელ ომალოში წყალარინების, წყალსადენის და გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება;
 სოფელ დართლოში და თუშეთის სხვა სოფლებში შენობების რეაბილიტაცია და
ტურისტული ზონის მოწყობა (ფაზა 2);
 კახეთის რეგიონში მიმდინარე მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტებზე საინჟინროსაზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა;
 უჯარმის,

გურჯაანისა

და

ხირსას

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლებთან

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ქ. გურჯაანში, კურორტ ახტალის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტების აღმოფხვრა;
 კახეთის რეგიონში, ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარჩვევების
გაძლიერების საკონსულტაციო, მონიტორინგისა და შეფასების საკონსულტაციო
მომსახურების შესყიდვა.
 კახეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან წყალმომარაგების პროექტების
მომზადება;
3.2.4 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
 რეგიონალური
განვითარების
განხორციელდა/მიმდინარეობდა:

პროექტი

II

(იმერეთი)

(WB)

ფარგლებში

 ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის
დასრულება)

(ფაზა

2)

და

მუზეუმის

რეზერვაციისათვის

და

არქეულოგიური

მუზეუმისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
 ქ. ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვის და მუზეუმ-ნაკრძალის
ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
 ქ. წყალტუბოს „ცივი ტბის“ და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) და აღნიშნული

ტერიტორიების

გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი;
 ქ. წყალტუბოს საკრებულოს, რკინიგზის შენობისა და მცირე ზომის საფეხმავლო ხიდების
რეაბილიტაცია, ასევე კურორტის მართვის ოფისის, პარკში და „ცივი ტბის“ მიმდებარე
ტერიტორიაზე მცირე ზომის ტურისტული შენობა-ნაგებობების მშენებლობა;
 საოფისე ავეჯის შეძენა წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის

განვითარების ცენტრისთვის;
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 უბისის, კაცხის და გელათის მონასტრებთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების
კეთილმოწყობა და მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები;
 გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა და მონასტრის
სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები;
 იმერეთის რეგიონში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველოსაკონსულტაციო
განვითარებისა,

მომსახურების

შესყიდვა,

უნარჩვევების

ტურისტულ

გაძლიერების,

სექტორში

შეფასების,

მუშახელის

მონიტორინგის

და

საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა.

3.2.5

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

(პროგრამული კოდი - 25 03 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
ფარგლებში განხორციელდა:
 სტეფანწმინდაში,

ალექსანდრე

ყაზბეგის

სახელობის

ისტორიული

სამუზეუმო

კომპლექსის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა;
 დუშეთის

ცენტრალური

პარკისა

და

მიმდებარე

ისტორიული

განაშენიანების

რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 საფარას

სამონასტრო

კომპლექსის

მიმდებარედ

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 ახალციხის მუნიციპალიტეტში, საფარას მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
 დაბა ბაკურიანის დასასვენებელი ტყე-პარკის რეაბილიტაციის და დაბა ბაკურიანში,
წრიული გზის მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა;
 დაბა

აბასთუმნის

ისტორიული

განაშენიანების

რეაბილიტაციის

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 ვარძიის

კომპლექსთან

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

და

ხერთვისის

ციხის

კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენთან მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების მიზნით ღონისძიებების განხორციელება;
 საკონსულტაციო

მომსახურების

შესყიდვა,

განსახორციელებელი

სამშენებლო

სამუშაოების ზედამხედველობისთვის;
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 ვანის ქვაბების კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასქტრუქტურის და ძეგლზე
უსაფრთხოების ზომების მოწყობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა;
 სამცხე-ჯავახეთის და მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონებში

ტურიზმის

განვითარების

სტრატეგიის, გარემოსდაცვის, კულტურული მემკვიდრეობის, სოციალური შეფასებისა
და უსაფრთხოების ჩარჩო დოკუმენტის მომზადება;
 პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო
- საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა;

3.2.6 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
(პროგრამული კოდი - 25 03 06)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის II (WB, WB-TF)
ფარგლებში განხორციელდა/მიმდინარეობდა:
 ქ. ქუთაისში, ნიკეას და დონეცკის ქუჩების რეაბილიტაცია;
 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მეორე სვირისა

და

სვირის

სადგურის

დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 ქ. გურჯაანში, ბესიკის, ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩების და სოფელ მირზაანში შიდა
ასფალტის საფარიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩალაუბნის საავტომობილო გზის და სოფელ
ბაკურციხის კულტურის კლუბის რეაბილიტაცია;
 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
შიდა საავტომობილო

გზების

და

ხიდების

რეაბილიტაცია;
 ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტში,

სოფელ

ცოდნისკარი-თელა-პატარა

გორი-კაბალის

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 ასპინძის მუნიციპალიტეტში, N1 და N2 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია;
 მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მულახის
სპორტსკოლის (სათემო ცენტრი) რეკონსტრუქცია;

„ილიკო

გაბლიანის“

სახელობის

 დაბა მესტიაში, „ლეო ფილფანის“ სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის
რეაბილიტაცია;
 ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე
არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის საავტომობილო
გზის და მარტვილში, თამარ მეფის ქუჩის და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
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 ქ. კასპში, სპორტული კომპლექსის და ქ. მარნეულში, 26 მაისის სახელობის ქუჩაზე N3
ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია;
 პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო
მომსახურების შესყიდვა;

3.2.7 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 03 07)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“
 „საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდა:
 ქ.

ზესტაფონის

ნაგავსაყრელის

დახურვის

და

ქ.

ჩოხატაურის

ნაგავსაყრელის

კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო და ნაპირდაცვის (ბერმის მოწყობა) სამუშაოები.
 დ. ურეკის ნაგავსაყრელის დახურვის და გადამტვირთი სადგურის მოწყობის სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები.
 ქ. გურჯაანის ნაგავსაყრელის დახურვის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები (ძველი
უჯრედის დახურვა და ახალი უჯრედის მოწყობა ევროსტანდარტების შესაბამისად);
 ნაგავსაყრელების დახურვისა და

კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (კეთილმოწყობა ქ. ცაგერი და ქ. ტყიბული;
დახურვა ქ. წალკა, ქ. ბორჯომი და ქ. მარტვილი);
 გადამტვირთი

სადგურების

მოწყობისათვის

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენა (გადამტვირთი სადგურები: ბორჯომ-ბაკურიანი, მანგლისიწალკა და მესტია).
 ქ. ცაგერის, ქ. ტყიბულის

ნაგვსაყრელის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო

სამუშაოები;
 დაბა მანგლისში, დაბა მესტიაში და ქ. ბორჯომში გადამტვირთი სადგურის მოწყობის
მიზნით, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები;
 დაბა ბაკურიანის, ქ. მარტვილის, ქ. წალკის და დაბა მანგლისის ნაგავსაყრელის დახურვის
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები;
 3 ერთეული გადამტვირთი სადგურის კონტეინერებისა და ნაგავმზიდების (ბორჯომბაკურიანი, წალკა-მანგლისი, მესტია) შეძენის მიზნით, სატენდერო პროცედურები.
 ქ. რუსთავისთვის 2 თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანების შეძენის მიზნით,
სატენდერო პროცედურები;
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნა:
 6 ერთეული ბულდოზერი კომპანიის კუთვნილ ნაგავსაყრელებზე საექსპლუატაციო
სამუშაოების შესასრულებლად.
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 ორი ერთეული მძიმე ტექნიკა (დამტვირთველები) კომპანიის კუთვნილ ნაგავსაყრელებზე
(ქ. ქუთაისი და ქ. ხაშური) საექსპლუატაციო სამუშაოების შესასრულებლად.
3.2.10 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
(პროგრამული კოდი - 25 03 10)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს „ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია“.
 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტის (Government of France)
ფარგლებში განხორციელდა:
 ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, არსებული ძველი საბაგირო სადგურების, საბაგიროსატრანსპორო სისტემების სადემონტაჟო და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი
საბაგიროს სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო
სამუშაოები;
 ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, არსებული ძველი საბაგირო სადგურების, ხაზებისა და
საყრდენი სვეტების სადემონტაჟო სამუშაოებისთვის დეტალური საინჟინრო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა;
 ჭიათურის

მუნიციპალიტეტში,

გონდოლებიანი

საბაგიროების

დასაწყობებისათვის

საჭირო სასაწყობო შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.

3.2.19 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (პროგრამული
კოდი - 25 03 19)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (EIB) ფარგლებში
განხორციელდა:
 ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტში,

სოფელ

როდინაულის

საავტომობილო

გზის

რეაბილიტაცია;
 ჭორვილა-საირხის საავტომობილო გზის საფარის მოწყობა;
 ასპინძის მუნიციპალიტეტში, რაგბის სტადიონთან მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
 ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია;
 საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ჭორვილა-საირხის საავტომობილო გზის საფარის მოწყობა;
 ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტში,

ჭაქვინჯი-ნარაზენის

საავტომობილო

გზის

რეაბილიტაცია;
 აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფელი წყემის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ონოღია-ნაჯახაოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
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 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და
სოფელ ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია;
 გურჯაანის

მუნიციპალიტეტის

სოფელ

დარჩეთში

შიდა

საავტომობილო

გზის

რეაბილიტაცია.
3.2.20 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) (პროგრამული კოდი - 25 03 20)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:


სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა
თვითმცლელი ნაგავმზიდებისა და კონტეინერების შესყიდვა.

3.3. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინსფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
 შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.
3.3.1. ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (პროგრამული კოდი - 25 04 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 მიმდინარეობდა ქ. ქობულეთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები.
3.3.2. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი - 25 04 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 მიმდინარეობდა ქ. თერჯოლის წყალსადენის რეაბილიტაცია.
3.3.3. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (პროგრამული კოდი - 25 04 03)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
 ქალაქებში და მუნიციპალიტეტებში: სენაკში, ახალციხეში, ასპინძში, ბოლნისში, წნორში,
ოზურგეთში, ხობში, ონში, გურჯაანში, აბაშაში, თეთრიწყაროში, ზესტაფონში, საგარეჯოში,
ტყიბულში, ახმეტაში, ქარელში, სოფელ კურდღელაურში (თელავის მუნიციპალიტეტი),
ლაგოდეხში, დუშეთში, ლიკანში და წაღვერში მიმდინარეობდა წყალსადენისა და
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ
ჩატარდა საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის წარდგენილი მასალის
საინჟინრო ექსპერტიზა;
 ევროპის საინვესტიციო ბანკის პროექტის ფაგლებში, შესყიდული იქნა მიმდინარე სამშენებლო
და
სარეაბილიტაციო
სამუშაოებთან
დაკავშირებით
საინჟინრო-საკონსულტაციო
ზედამხედველობის მომსახურება.
3.3.4. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 ქვეპროგრამის ფარგლებში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის“
ჩამდინარი წყლების სექტორში, ტექნიკური დახმარების მიზნით განხორციელდა საერთაშორისო
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა.
3.3.5. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 04 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
 დასრულდა ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები ქ. ფოთსა და ქ. ქუთაისში, მათ შორის: ქ. ფოთში
- 4 ახალი რეზერვუარის, საფილტრი და სატუმბი სადგურების მშენებლობა, ჭაბურღილების
რეაბილიტაცია, ასევე გამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია მაგისტრალზე მიერთებულ
სოფლებში. ქ. ქუთაისში - რეზერვუარების და სატუმბი სადგურების მშენებლობა,
მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელების მოწყობა.
 სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა მესტიასა და ანაკლიაში, მათ შორის:
 მესტიის სექციის დიზაინი და დეტალური პროექტი დასრულებულია. მიმდინარეობდა
მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა. დაიწყო რეზერვუარის და გამწმენდი
ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები.
 დასრულებულია ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის დიზაინი და ამავე
ნაგებობის კრიტიკული შენობების ქვეშ ნიადაგის გამაგრებითი სამუშაოები. ასევე,
დასრულდა
სამშენებლო
სამუშაოები
ადმინისტრაციული
და
საოპერატორო
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შენობებისთვის. მიმდინარეობდა გამწმენდი ნაგებობის ძირითადი ობიექტების
მშენებლობა.
ქ. ურეკში მიმდინარეობდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა,
რომელიც მოიცავს რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური მილსადენის,
გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობას.
ქ. ურეკში მიმდინარეობდა კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. დასრულდა
კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიის გაწმენდითი სამუშაოები, შეკეთდა
დროებითი მისასვლელი გზა, ასევე მოეწყო გამწმენდ ნაგებობასთან მისასვლელი ხიდი.
მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული და საოპერატორო შენობების სამშენებლო სამუშაოები,
ასევე ძირითადი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები.
ქ. ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური მილსადენისა და
გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა.
ქ. ზუგდიდში მიმდინარეობდა სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის, რეზერვუარის და
სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები.
ქ. ფოთში მიმდინარეობდა კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა.
მიმდინარეობდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო
ოფისის მშენებლობა.

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) (პროგრამული კოდი 36 03
01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა





ახალი 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს „ხორგას“ მშენებლობა - პროექტი დასრულდა, ქვესადგური ჩართულია და
ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით.
500/220/110კვ „ქსანი“ ქვესადგურის რეაბილიტაცია - ქვესადგურში დასრულებულია ფიზიკური სამუშაოები,
8 სექტემბერს გაიცა სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატი.
220/110კვ „მარნეულის“ ქვესადგურის გაფართოება 500კვ ფრთით - ქვესადგურში დასრულებულია
ფიზიკური სამუშაოები და მიმდინარეობდა მეორადი წრედების შემოწმება.
220/110კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა - პროექტი დასრულდა და გაიცა
პროექტის დასრულების სერთიფიკატი.

3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
(პროგრამული კოდი 36 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
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 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
3.4.2.1 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 02
01)
 ელექტროგადამცემი ხაზის ტრასა პირობითად დაიყო 5 მონაკვეთად, რათა შემჭიდროებული ვადის გამო
ოპერატიულად განხორციელდეს შესაბამისი ნებართვების აღება და მშენებლობის დაწყება. კონტრაქტორმა
წარმოადგინა პირველი 30 კმ-ის დეტალური პროექტი, პირველი ნაწილის დეტალური გეოლოგიური ანგარიში.
 შეიქმნა გაერთიანებული საწარმოს/კონსორციუმის ადგილობრივი წარმომადგენლობა. კონტრაქტორმა
წარმოადგინა დაზღვევის პაკეტები, მათი შორის ტრანსპორტირების და ადგილობრივი დაზღვევა.
 მიღებულ იქნა ღერძები ფუნდამენტისათვის, ე.წ. „სთაბები“. განხორციელდა ანძების ტესტირებები,
წარმოდგენილია შესაბამისი ანგარიში. ასევე, წარმოდგენილია მომავალი ტესტირებისა და ტრენინგების გეგმა.
 საანგარიშო პერიოდისთვის მიღებულია პირველი ეტაპის მშენებლობის ნებართვა, მეორე მონაკვეთის
ხაზის პროფილები დამტკიცებულია. წარმოდგენილია მესამე ნაწილის ტოპოგრაფიული სქემები. საანგარიშო
პერიოდში მიმდინარეობდა მუშაობა 23 ფუნდამეტზე. კონტრაქტორმა წარმოადგინა ხის ჭრის გეგმა; დაწყებულია
ტერიტორიების ბუჩქებისგან გასუფთავება.

3.4.2.2 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 02 02)
პროექტის ფარგლებში:


2X8 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი
„კავკასიონის“ შეჭრით.



60 კმ სიგრძის 220 კვ - ის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა ჯვრიდან ხორგამდე.



ახალი 500/220 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა ჯვრიდან ხორგამდე.

 დიზაინი განხილული და შეთანხმებულია. განხორციელდა 220 კვ და 500 კვ ფუნდამენტების მოწყობა.
220 კვ და 500 კვ ნაწილისთვის მიმდინარეობს მისასვლელი გზების მშენებლობა. განსახლების სამოქმედო გეგმა 3
მონაკვეთისათვის (220 კვ 0-20 კმ და 40-60 კმ 500 კვ 0-8 კმ) მომზადდა და დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის,
აგრეთვე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ. კონტრაქტორმა შპს ,,ენერგოტრანსის“
წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყო სამოქმედო გეგმის განხორციელება.
 დასრულდა მუშაობა პროექტის დიზაინზე. განხორციელდა თითქმის ყველა ფუნდამენტის
მოწყობა/მონტაჟის პროცესი. დასრულდა 220 კვ და 500 კვ მოწყობილობებისა და ლითონ - კონსტრუქციების
მონტაჟი. დასრულდა მუშაობა საკონტროლო შენობის კარკასსა და ფასადზე, მიმდინარეობდა შიდა სამუშაოები.
სამივე რეაქტორი ჩამოტანილი და განთავსებულია. მიმდინარეობდა სადრენაჟო სისტემის მოწყობა. დამთავრდა
ძალოვანი მოწყობილობების საქარხნო ტესტირება, დაწყებულია სამონტაჟო - გაწყობითი სამუშაოები.
დასრულდა დამიწების ქსელის მონტაჟი, კონტეინერის ფუნდამენტის მოწყობაზე მუშაობა. მიმდინარეობდა
ქვესადგურის ღობის მონტაჟი და შიდა გზების მოპირკეთება. დასრულდა მუშაობა საკაბელო არხებზე.

3.4.3 220 კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
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 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
 145 კმ სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-ბათუმი“ მშენებლობა (ახალციხედან შუახევის
ჰესამდე ერთჯაჭვა ხაზის, ხოლო ბათუმამდე ორჯაჭვა ხაზის მშენებლობა) - დასრულებულია 37 ანძის
ფუნდამენტის მშენებლობა, გეოლოგიური კვლევა პირველი ფაზის (ბათუმი-შუახევი) 141 წერტილიდან
ჩატარებულია 100-ზე, პირველი ფაზის 141 მისასვლელი გზიდან, მოწყობილია 102 გზა, უკვე მოპოვებულია
მერქნული რესურსის (ხე-ტყის), მ.შ. წითელი ნუსხის ჯიშების მოჭრის ნებართვა სამშენებლო ტერიტორიის
გარკვეული ნაწილისთვის, გამოგზავნილია და განბაჟებულია საქონლის 31 პარტია (ანძის კონსტრუქციული
ნაწილები და სადენები). პროექტის პროგრესი: 20% (პირველი ფაზა - 48%; მეორე ფაზა - 5%).

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
 გამართულ იქნა შეხვედრები საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების განხორციელებით
დაინტერესებულ, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ კომპანიების წარმომადგენბლებთან. განხილული იქნა
ინვესტორი კომპანიების მხრიდან პოტენციური ელექტროსადგურების საინვესტიციო წინადადებები და
მომზადდა შესაბამისი დასკვნები. ასევე, მომზადდა რეკომენდაციები მემორანდუმების გასაფორმებლად (22
პროექტზე).
 შეფასებული იქნა საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორ კომპანიებს შორის გაფორმებული
მემორანდუმებით
ნაკისრი
ვალდებულებებით
წარმოდგენილი,
განსახორციელებელი
ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები და დაიწერა შესაბამისი დასკვნები (48
პროექტზე).
 გაფორმდა ექვსი ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე, შემდეგ
კომპანიებთან:
 შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“ - მაგანა და ლექარდე ჰესების კასკადი;


შპს „ალტ ენერჯი“ - გარდაბნის ბიო-თბოელექტროსადგური;



სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“ - ცენტრალური ქარის ელექტროსადგურები;



სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“ - ნიგოზას ქარის ელექტროსადგური;



შპს „მზის ენერგიის კომპანია“ - მზის ელექტროსადგური;



სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ - ქართლი 2 ქარის ელექტროსადგური.

 გაიცა გენერაციის ლიცენზია და ექსპლუატაციაში შევიდა ტყიბულის ქვანახშირის თბოსადგური,
რომლის დადგმული სიმძლავრე 13.2 მგვტ-ია.
 საქართველოს ერთიან ენერგოსისტემაში ჩაერთო შიდა ქართლში „შაქშაქეთი ჰესი“ - დადგმული
სიმძლავრე 1.5 მგვტ და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში „საგურამო ჰესი“ - დადგმული
სიმძლავრე 5 მგვტ.
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 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის განკარგულებების შესაბამისად ჩატარებულ ინტერესთა
გამოხატვებზე გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანიები:
 სნოსწყალი ჰესი (22.2 მგვტ) - შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯია“;


აწყური ჰესი (10.4 მგვტ) - შპს „მტ გრიინ ენერჯი“;



საყუნეთი ჰესი (10.4 მგვტ) - შპს „მტ გრიინ ენერჯი“;



დვირი ჰესი (10.4 მგვტ) - შპს „მტ გრიინ ენერჯი“.

 გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობას და შპს „ხვამლი“-ს შორის „ჟონოული 1“
ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ.
 საანგარიშო პერიოდში „ენერგეტიკული გაერთიანების“ მინისტრთა საბჭოს ფარგლებში ხელი მოეწერება
,,ენერგეტიკული
გაერთიანების
დამფუძნებელ
ხელშეკრულებასთან
საქართველოს
შეერთების
შესახებ ოქმს“, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი პროცედურის გავლის შემდეგ, საქართველო „ენერგეტიკული
გაერთიანების“ ოფიციალური და სრულუფლებიანი წევრი გახდება.
 მომზადდა ეროვნული ენერგეტიკული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტი.
 დანიის მთავრობის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარებისა და
ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება. დასრულდა ტენდერი და გამოვლინდა
გამარჯვებული კომპანია.
 ახალი ერთობლივი პროექტების ინიცირების მიზნით შედგა შეხვედრა ნორვეგიის წყლის რესურსების და
ენერგეტიკის დირექტორატის წარმომადგენლებთან. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ნორვეგიაში სამაგისტრო პროგრამებზე დაფინანსების გამოყოფა,
ენერგეტიკის სამინისტროს თანამშრომლებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ორგანიზება და
ასევე სხვა ღონისძიებები, რომლებიც ენერგეტიკის სექტორის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
 დასრულდა მუშაობა სსიპ - ,,ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს“ ნორმატიული აქტის
პროექტზე - „ნავთობის შენახვისას ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობებისა და მათი დადგენის წესის
თაობაზე" (სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 8 აგვისტოს ბრძანება №11/075), რომლის მიხედვითაც დადგინდება
ნავთობის დანაკარგებთან დაკავშირებული ნორმატივები, რომელსაც ადგილი აქვს ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების, ნავთობის შეგროვების, მომზადების, შენახვის და გადამუშავების დროს განსაზღვრული
საქმიანობის პროცესში.
 გაზსაცავის მოწყობის ლიცენზიის შემოღებასთან დაკავშირებით დაიწყო ცვლილებების შემუშავება
საქართველოს კანონში „ნავთობისა და გაზის შესახებ“.
 ხელი მოეწერა სახელმწიფოსა და „Vectra Peptroleum Limited“-ს შორის VIIB სალიცენზიო ბლოკზე
გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების დამატება №1-ს; მიმდინარეობდა
ცვლილებების შემუშავება H სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების
ხელშეკრულების დამატება №3-ზე.
 გაგრძელდა „ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიაზე“ გაცემული ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების
ლიცენზიის მოქმედების ვადა. კომპანიებისგან მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე მიმდინარეობდა
ხელშეკრულების პირობების ზედამხედველობა და ანალიზი. ასევე, მიმდინარეობდა სააგენტოს მიერ გაცემული
საქმიანობის ლიცენზიების პირობების შესრულების მონირტორინგი. განხორციელდა შპს „გლობუსის“, შპს „ზდ
ნავთობის კომპანიის“, შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ შემოწმება.
 XIB სალიცენზიო ბლოკზე ჩატარდა არსებული საექსპლუატაციო ჭაბურღილების, ნავთობისა და გაზის
შემკრები პუნქტების, აჯგდ-ების (ავტომატური ჯგუფური გამზომი დანადგარების) და ნავთობსადენებზე
ფლუიდის ამოღების, მოგროვების, ტრანსპორტირებისა და მომზადების მონიტორინგი. დათვალიერებულ იქნა
გაზის მომპოვებელი სამგორის 120 ჭაბურღილი და მისი ინფრასტრუქტურა.
 ნავთობისა და გაზის ოპერაციების კონტროლის მიზნით განხორციელდა შპს „ჯინდალ პეტროლეუმ
ლიმიტედის“, შპს „კანარგო ჟორჯიას“, შპს „ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას“, შპს „ნორიოს საოპერაციო კომპანიის“
ობიექტების შემოწმება.
 სააგენტოს მიერ დამტკიცებულ იქნა 11 განაცხადი: 2 - ჭაბურღილის ბურღვაზე უფლებამოსილების
მისაღებად, 8 - კონსერვაციაზე უფლებამოსილების მისაღებად, 1 - ნავთობისა და გაზის ნარჩენების ХIB ბლოკის
თელეთის თაღზე №37 ჭაბურღილში ჩაჭირხვნაზე.
 მიმდინარეობდა მუშაობა H სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პწგხ-ს (პროდუქციის წილობრივი
განაწილების ხელშეკრულება) დამატება №3-ზე, XIH სალიცენზიო ბლოკის პწგხ-ს დამატება №2-სა და VIII
სალიცენზიო ბლოკის პწგხ-ს დამატება №4-ზე. მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები მიწისქვეშა გაზსაცავის
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პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან XIB
სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პწგხ-ს განახლებული ვერსიის შესაქმნელად. ასევე, ჯინდალ პეტროლეუმ
ჯორჯია ლიმიტედთან, გაზსაცავის მოწყობის მიზნით სამგორი სამხრეთი თაღის გადაცემის და ამავე ბლოკზე
გაფორმებულ პწგხ-ში შესაბამისი ცვლილებების ასახვის მიზნით.

3.5.2

მოსახლეობის

ელექტროენერგიითა

და

ბუნებრივი

აირით

მომარაგების

გაუმჯობესება

(პროგრამული კოდი 36 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 ,,საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ’’
2016 წლის 25 თებერვლის N303; 25 მარტის N511 და 7 ივნისის N1362 საქართველოს მთავრობის განკარგულებების
შესაბამისად, მიმდინარეობდა მუშაობა ზესტაფონის, გურჯაანის, ზუგდიდის, ახმეტის, კასპის, გარდაბნის,
წყალტუბოს, დუშეთის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის, ტყიბულის, გორის, მცხეთის, ბაღდათის,
ლაგოდეხის,
ხარაგაულის,
ჩხოროწყუს,
ვანის,
მარტვილის,
თეთრიწყაროს
და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტების სოფლების გაზიფიცირებისათვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების
შესრულებაზე. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისთვის პროექტები მომზადების ეტაპზეა 41 სოფელზე,
მიმდინარეობს სამუშაოები 7 სოფელში, ხოლო სამუშაოები დასრულდა 50 სოფელში.
 წინა წლებში დაწყებული გაზიფიცირების სამუშაოებიდან საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 86
სოფელში და მიმდინარეობს სამუშაოები 3 სოფელში.
 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ბავარი, მანანაური, ცხუმალდი, ხაჩეში) მიმდინარეობდა
ელექტროგადამცემი ხაზების სამშენებლო სამუშაოები.
 დასრულდა
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის
სოფლების
მოსახლეობის
ელექტრომომარაგების
უზრუნველყოფის სამუშაოები.
 დასრულდა და ესქპლუატაციაში მიღებულ იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუცოში 100 კვტიანი სიმძლავრის მცირე ჰესის და შიდა გამანაწილებელი ქსელის სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, მცხეთის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ლელუბანის
და
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
შროშას
ელექტროგადამცემი ხაზების სამშენებლო სამუშაოები.
 გაფორმდა
ხელშეკრულება
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ქვემო
ახალშენის
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 2016 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, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი
დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2015 წლის დეკემბერის და 2016
წლის იანვარ-მაისის თვეებში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 3.1 მლნ ლარის
ოდენობით. მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 7.7 მლნ მ3 შეადგინა.
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3.6. 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 გამოფენებში: „New York
Times Travel Show 2016“ (ნიუ-იორკი); „FITUR 2016“ (მადრიდი); „EMITT 2016“ (სტამბოლი); „Balttour
2016“ (რიგა); „IMTM 2016“ (თელ-ავივი); „ITB 2016“ (ბერლინი); „UITT 2016“ (კიევი); „AITF 2016“
(ბაქო); „COTTM 2016“ ( პეკინი); „CTF 2016“(თბილისი); „IMEX 2016“ (ფრანკფურტი); „KITF 2016“
(ალმა-ატა); „ATM 2016“ (დუბაი); „ExpoBatumi“ (ბათუმი); „KOTFA 2016“ (სეული); „JATA
2016“(ტოკიო); „ASTA Global Convention“ (აშშ, ქ. რენო); „OTDYKH 2016“
მოეწყო 92 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებისათვის;
ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებების წარმოჩენის მიზნით მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ.
ბერლინში გამართულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენაში ,,მწვანე
კვირეული“ და ქ. ვენაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის მუშაობაში;
ქ. პარიზში გაიმართა ქართული ღვინის დეგუსტაცია. ქვეყნის პრეზენტაციები გაიმართა ისრაელში,
ქ. ვილნიუსსა და ქ. პარიზში;
განხორციელდა: მარკეტინგული კამპანია „AirBaltic"-თან თანამშრომლობით, რომელიც
ითვალისწინებს საბორტო ჟურნალში სტატიების განთავსებას ქვეყნის სხვადასხვა კურორტების
შესახებ; სატელევიზიო კამპანია ბელორუსის ტელეარხზე („Belarus 1“) და აგრეთვე, რუსეთის
ფედერაციის ტელეარხებზე („Моя Планета“, „STB“, „CTC“-ზე და „Пятница“ (სატელევიზიო
გადაცემა) და უკრაინის ტელეარხებზე („1+1“, „Inter“ );
მიმდინარეობდა: ზაფხულის ინტერნეტ-კამპანია 16 ქვეყანაში; Facebook კამპანია „Georgia and
Travel“, თემატური ჰოსტინგი და ტურისტებთან ინტეგრაცია; ინსტაგრამ კამპანია „Georgia Travel
Moments“; სარეკლამო კამპანია „TripAdvisor“-ის მეშვეობით 10 მიზნობრივ ქვეყანაში, სადაც
საქართველო წარმოდგენილია პრემიუმ პარტნიორის სახით და გულისხმობს ქვეყნის შესახებ
შესაბამისი კონტენტის ინტეგრირებას;
ორგანიზებულ იქნა ქართული და უცხოური ტურ-ოპერატორების (რუსეთი, ბელორუსი, ყატარი,
ყაზახეთი და სხვა) შეხვედრა „B2B“ ფორმატში.
ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებისა და
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით გაიმართა შეხვედრა ტურისტული კომპანიების,
ავიაკომპანიების და ბრენდი სასტუმროების მარკეტინგის მენეჯერებთან;
გაიმართა შეხვედრა სასტუმროებისა და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან
ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების, მათი მოგვარებისა და თანამშრომლობის
გაუმჯობესების მიზნით. ხოლო „გადაიღე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში, გაიმართა
შეხვედრა სასტუმროების გენერალურ მენეჯერებთან, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ
ევროპაში საქართველოს გადაქცევას მიმზიდველ გადასაღებ ცენტრად;
გაიმართა „Welcome to Georgia! National Tourism Awards” –ის ფარგლებში ტურიზმისა და
მასპინძლობის ფორუმი, სადაც განიხილებოდა დაჯილდოების ცერემონიალის დეტალები და
ჩატარდა ახალი გაუმჯობესებული სარეგისტრაციო პორტალის პრეზენტაცია;
ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები: „სასტუმრო საქმისა და საბაზისო ინგლისური ენის
ტრენინგი"; „სამთო გამყოლის საზვავე უსაფრთხოება"; „საგადასახადო კოდექსი და ფინანსური
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ანგარიშგება"; „სასტუმროს საქმე და მომსახურების უნარ-ჩვევები“; „პირველადი სამედიცინო
დახმარება“; „ღვინო როგორც ტურისტული პროდუქტი“; „გამყოლობის ტექნიკა და მეთოდიკა
კომბინირებულ ალპინისტურ მარშრუტებზე“; „მარკეტინგის და გაყიდვების მხარდაჭერა“;
„საოჯახო სასტუმროს მართვა“ და „საგადასახადო კოდექსი და ფინანსური ანგარიშგება“;
24 საათიანი ონ-ლაინ სასაუბროს (ჩათი) და უფასო ცხელი ხაზის მეშვეობით მიმდინარეობდა
ტურისტების ინფორმირება, რჩევებისა და რეკომენდაციების მიცემა მათთვის საინტერესო
საკითხებთან დაკავშირებით;
წლის განმავლობაში პრობლემური საკითხების გამოვლენის მიზნით, უწყვეტ რეჟიმში
მიმდინარეობდა როგორც ადმინისტრაციის ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელის (Facebook), ასევე
Feedback ელ-ფოსტის და სხვა სოციალური მედიისა და ვებ-გვერდების მონიტორინგი. გარდა ამისა,
შეიქმნა Viber-ის ნომერი, რომლის მეშვეობით ტურისტებს ეძლევათ ინფორმაციის მოწოდების
საშუალება საქართველოში მოგზაურობისას შექმნილი პრობლემების შესახებ;
„Mystery Shopper Project“ პრიექტის ფარგლებში უცხოური კომპანიების მეშვეობით განხორციელდა
საქართველოს როგორც ტურისტული პოტენციალის მქონე ქვეყნის კვლევა;
„გაიცანი საქართველო” პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში ქართველი
ჟურნალისტებისთვის მოეწყო პრეს ტურები (სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, გურია და თუშეთი) და
მომზადდა „გაიცანი საქართველო“-ს 29 წუთიანი ვიდეო რგოლი, რომელიც სოციალური რეკლამის
სახით გაეშვა ადგილობრივ ტელევიზიებში;
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დახმარებით გაიმართა ღონისძიება „წირა სკი-ქროსი 2016"
სვანეთში თეთნულდის სათხილამურო ტრასაზე, დაბა გუდაურში ზამთრის სპორტული
ღონისძიება „Jump and Freeze”, 2016 წლის სალაშქრო სეზონის გახსნის ღონისძიება კურორტ
საწირეს ტერიტორიაზე, საქართველოს ფოლკლორის ეროვნულ ფესტივალი, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ჩითახევში
შეჯიბრება
ჯომარდობაში,
საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება თბილისში და საქართველოში
აკრედიტებული რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩებისა და მათი მეუღლეებისთვის დიპ-ტური;
კახეთის რეგიონში, ლოპოტას ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩატარდა ზაფხულის ტურისტული
სეზონის გახსნის ღონისძიება და მოეწყო სპორტული მარათონი „Wings for Life World Run";
ადმინისტრაციამ უმასპინძლა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) მრჩეველთა
ტექნიკური საბჭოს მე-5 სხდომას;
განხორციელდა ბრენდირებული სასტუმროების სტატისტიკური ინდიკატორების შესყიდვა,
მომზადდა ტურიზმის სტატისტიკის საიტის დეტალური გეგმა და პრეზენტაცია ავიაციის
სუბსიდირების პროგრამის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო ვიზიტორის
შემოსვლის წახალისებას საქართველოში და აგრეთვე, მომზადდა საერთაშორისო ბაზრის ანალიზი
(მათ შორის რუსეთის, ჩინეთის და გალფის ქვეყნების გამყვანი ტურიზმის მახასიათებლები);
შიდა ტურიზმის ძირითადი პრობლემების აღმოსაჩენად, შიდა ტურიზმის სუბსიდირების
პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა ონლაინ გამოკითხვა, რაც ხელს შეუწყობს გამყვანი ტურიზმის
შიდა ტურიზმით ჩანაცვლებას;
მომზადდა 2015 წლის მეოთხე კვარტლის და გასული წლის შიდა ტურიზმის წლიური ანგარიში,
2015 წლის სტატისტიკური მიმოხილვა, განხორციელდა არაორგანიზებული მოგზაურების კვლევა
და განხორციელდა „Maroon 5"-ის კონცერტის ეკონომიკური ეფექტების კვლევა;
ჩატარდება კონფერენცია თემაზე „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და
მსოფლიო გამოცდილება“;
მიმდინარე წლის მაისში საქართველო გახდა ამერიკის ტურ-აგენტების საზოგადოების (ASTA)
ოფიციალური წევრი;
საქმიანი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით:
 საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ჩამოყალიბდა ახალი დანაყოფი
„საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიურო“, შეიქმნა ბიუროს ლოგოტიპი, მისი
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გამოყენების სახელმძღვანელო და ქვეყნის საქმიანი ტურიზმის სლოგანი. ბიუროს
შუამდგომლობით გაიმართა წამახალისებელი ტური ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან
დაკომპლექტებული 80 კაციანი ჯგუფისათვის. საცდელ რეჟიმში ამოქმედდა ბიუროს
ოფიციალური ვებ-გვერდი (MeetGeorgia.ge), რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით იძლევა
საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის გაცნობის საშუალებას. ასევე შეიქმნა
„Facebook”-ისა და „LinkedIn”-ის გვერდები;
 ქ. სანქტ-პეტერბურგში, ქ. ვლადიკავკაზში და აგერთვე, ბაჰრეინსა და არაბთა გაერთიანებულ
საამიროებში (ბიუროსა და ავიაკომპანია „ფლაი დუბაის“ ინიციატივით) ტურიზმის სფეროს
წარმომადგენლებისათვის
გაიმართა
პრეზენტაციები
საქართველოს
ტურისტული
პოტენციალისა და საქმიანი ტურიზმის შესაძლებლობების შესახებ;
მონაწილეობა იქნა მიღებული: ესპანეთის ქ. მალაგაში გამართულ მსოფლიო ტურიზმის
ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 103-ე სხდომის მუშაობაში; გაეროს მსოფლიო ტურიზმის
ორგანიზაციისა და ჩინეთის ტურიზმის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ქ. პეკინში გამართულ
მაღალი რანგის კონფერენციაში „First World Conference on Tourism for Development”;
გაიმართა: შეხვედრები
ქუვეითში ტურისტული კომპანიების წარმომადგენელებთან; ორი
პრეზენტაცია ქ. კიშინოვში, რომელსაც ესწრებოდნენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები
და მაღალი რანგის სტუმრები; პრეზენტაციები და შეხვედრები ქ. მოსკოვში საქართველოს
ტურისტული შესაძლებლობებისა და ტენდენციების წარდგენის მიზნით და აგრეთვე, კომპანია
„აეროფლოტთან“ ერთად ქ. მოსკოვში პრეზენტაცია წამყვანი ტურ-კომპანიებისათვის;
ქ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განხორციელდა ტურისტული ნაკადების მონიტორინგი.
გარდა ამისა, მიმდინარეობდა საქართელოს მასშტაბით არსებული ტურიზმის საინფორმაციო
ცენტრების მონიტორინგი;
სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებისა და ტელე-რადიო არხების საშუალებით შიდა და საერთაშორისო
ტურისტებს მიეწოდებოდა ინფორმაცია ადმინისტრაციის მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების
შესახებ;
შესყიდულ იქნა რეგიონების განახლებული რუკების ციფრული ფაილები, მომზადდა რუკაზე
დასატანი ინფორმაციის ტექნიკური დავალება. ქუთაისის, ახალციხის, ყვარელის და ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა ორმხრივი მანათობელი საინფორმაციო/საორიენტაციო
შინაარსის
სარეკლამო
კონსტრუქციების
მონტაჟი,
რომელზეც
დატანილია
რუკა
ადგილმდებარეობის მინიშნებით და ასევე, რეკომენდირებული სანახავი ობიექტების სია;
ახალი პროდუქტის განვითარების პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა გერმანული
მემკვიდრეობის თემატური ბროშურის (საქართველოში გერმანული დასახლებების (კოლონიების)
შესახებ), კახეთის სასკოლო ტურების კატალოგისა და ასევე, სამკურნალო კურორტების სარეკლამო
ბროშურის დასაბეჭდად საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები;
ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა იმ ღვინის მარნებისა და საწარმოების აღწერა, რომლებიც
ანხორციელებენ ტურისტების მიღებას და აგრეთვე, მომზადდა ტექნიკური დავალება საგზაო და
საინფორმაციო მანიშნებლების საპროექტო სამუშაოების შესასყიდად;
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში კურორტ
წყალტუბოს ცენტრალურ პარკსა და შემოგარენში შშმპ პირთათვის ადაპტირებული
ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით ჩატარდა საპროექტო სამუშაოები, ხოლო მცხეთის
ისტორიული ძეგლების შშმპ პირთათვის ადაპტირების სამუშაოების ფარგლებში, გასულ წელს
მომზადებული პროექტის თანახმად (სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი, დედათა მონასტერი, შიო
მღვიმე და სხვა) დასრულდა სამუშაოების პირველი ეტაპი;
არქიტექტურულ-საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში განხორციელდა 3 სახის მცირე
ინფრასტრუქტურული პროექტის კონცეფცია (სასურათე ჩარჩო, სათხილამურო მთის სტელა და
ღვინის სტელა).
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საქართველომ უმასპინძლა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ღვინის ტურიზმის
პირველ გლობალურ კონფერენციას, რომელსაც დაესწრო 42 ქვეყნის 250-მდე წარმომადგენელი.
კონფერენციის ფარგლებში ღონისძიებები ჩატარდა თბილისში, ყვარელსა და „შატო მუხრანში“;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ATTA-ს „Travel World Summit 2016”-ში (ATTA ორიენტირებულია
სხვადასხვა ქვეყნებში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე).
საქართველო - ბელარუსის ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში ხელი მოეწერა ბელარუსსა და
საქართველოს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის პროექტს 2017-2018 წლებისთვის;
ქ. რინოში (ნევადას შტატი) გამართულ ASTA-ს კონფერენციის ფარგლებში, 100-მდე ტურისტული
კომპანიის
წარმომადგენლისათვის
მოეწყო
პრეზენტაცია
საქართველოს
ტურისტული
პოტენციალის შესახებ. გარდა ამისა, ქართულმა მხარემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციის
ფარგლებში გამართულ გამოფენა-ბაზრობაზე.

3.8 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი

3.8.1 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
(პროგრამული კოდი 36 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი
ელექტრომექანიკური სამუშაოების კონტრაქტის ფარგლებში:
 დასრულდა ვარდნილჰესის სამივე აგრეგატის რეაბილიტაცია;
 დასრულდა 220 და 110 კვ ღია გამანაწილებელი სადგურის რეაბილიტაცია;
 დასრულდა კომისირების სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა საბოლოო ხარვეზების აღმოფხვრა/გასწორების სამუშაოები.
ჰიდრომექანიკური სამუშაოების კონტრაქტის ფარგლებში:



დასრულდა სამივე სადაწნეო მილსადენების რეაბილიტაცია;
დასრულდა სიღრმული წყალსაშვის, გამყვანი არხის, უქმი წყალსაშვისა და წყალმიმღები ფარების,
ამწეებისა და სხვა ჰირდომექანიკური მოწყობილობების რეაბილიტაცია;
 მიმდინარეობდა საბოლოო ხარვეზების აღმოფხვრა/გასწორების სამუშაოები.
სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტის ფარგლებში:





დასრულდა სიღრმული წყალსაშვის მშენებლობა;
უქმი წყალსაშვის რეაბილიტაციის 75% შესრულებულია;
მისასვლელი 4კმ ბეტონის საფარიანი ახალი გზის მშენებლობა მთლიანად დასრულდა;
მიმდინარეობდა გამყვანი არხის გაწმენდა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის ობიექტის მომზადება
(ჯებირის მშენებლობა - წყლის ამოტუმბვა).
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3.9 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 გრძელდებოდა მუშაობა 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 ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივებთან
შესაბამისი ეროვნული ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავებაზე;
 შემუშავდა შემდეგი სტანდარტების პროექტები: ,,ნახშირის შახტების უსაფრთხოების
შესახებ“ და ,,კარიერების უსაფრთხოების წესები“;
 სააგენტოში დაინერგა ინტერაქციის ელექტრონული საკომუნიკაციო სისტემა, რომლის მეშვეობით
სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებისა და განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვების გაცემა
შესაძლებელი იქნება
ელექტრონული ფორმით. გამომდინარე აქედან მომზადდა შესაბამისი ნორმატიული აქტების
პროექტები;
 შემოწმდა შემდეგი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტები: 51 ამწე
მოწყობილობა; 702 ლიფტი; 14 ესკალატორი; 6 საბაგირო მოწყობილობა; 6 ატრაქციონი; 2 შახტი; 51
კარიერი; 88 აირსავსი და აირგასამართი სადგური; 19 წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭელი; 1
ფუნიკულიორი; 6 მაღარო; 2 მაგისტრალური გაზსადენი; 1 ნავთობბაზა; 19 იარაღითა და
საბრძოლო მასალებით ვაჭრობისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა;
 განხილულ იქნა: 52 მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების და ობიექტების
გაზმომარაგების ტექნოლოგიური ნაწილის პირველი და მეორე სტადიის პროექტი; 7 აირგასამართი
და აირსავსები სადგურების მშენებლობის პროექტები; 2 ნავთობის ბაზის მშნებლობის პროექტი; 1
მაგისტრალური გაზსადენის პროექტი;
 გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 10 ნებართვა;
 ტექნიკური ინსპექტირების შედეგად უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის დაჯარიმდა 79
ობიექტი;
 სამშენებლო კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გაიცა განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ობიექტების 62 ნებართვა (მათ შორის 7 მშენებლობის თაობაზე შეთანხმება);
შეთანხმდა 175 IV კლასის ობიექტი; ზედამხედველობა განხორციელდა 64 ობიეტზე;
არქიტექტურულ – სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 21
ობიექტი; ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 21 ობიექტი;
 დასრულდა გეოინფორმაციული სისტემების დანერგვის პირველი და მეორე ეტაპები, შეიქმნა
სერვერული გეოინფორმაციული ბაზა და მომხმარებლისთვის შიდა გის პორტალი
(ინტერაქტიული რუკა) და მიმდინარეობდა ზემო აღნიშნული
გეოინფორმაციული ბაზის
ყოვედღიური განახლება სააგენტოში შემოსული სივრცითი მონაცემების მიხედვით, რომელიც
ავტომატურ რეჟიმში აისახება გის პორტალზე;
 დასრულდა ინტერაქციის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის ინსტალაცია, რომელიც
უზრუნველყოფს ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვას, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის
ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული და ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა და
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სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვების გაცემასთან
დაკავშირებით, ასევე სანებართვო პირობების შესრულების ზედამხედველობის კუთხით.
3.10

ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-

კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული
კოდი 24 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო


ყარსი-ახალქალაქის
რკინიგზის
მშენებლობის
შეუფერხებელი
მიმდინარეობისათვის
განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული და ამავდროულად პროექტისათვის აუცილებელი
მიწების გამოსყიდვა (27 ობიექტი).

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/ა(ა)იპ საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები;
 სსიპ - საჯარო სკოლები.
4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

• განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 237 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის დაფინანსება.
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

•

პროგრამაში „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ 2015-2016 სასწავლო წლის მე-2
სემესტრში დასაქმებული იყო 24 ინგლისურენოვანი, ერთი ფრანგულენოვანი, 16 ჩინურენოვანი და
90 ადგილობრივი უცხოური ენის პედაგოგი, ხოლო 2016-2017 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში
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პროგრამაში ჩაერთო 17 ინგლისურენოვანი, 16 ჩინურენოვანი მოხალისე მასწავლებელი და 58
ადგილობრივი უცხოური ენის პედაგოგი. მაგისტრატურაში სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს
მოქალაქე ინგლისური ენის 5 ადგილობრივ მასწავლებელს. ჩატარდა პროგრამის შემაჯამებელი
შეხვედრა და 41 უცხოენოვან მოხალისე მასწავლებლებს გადაეცა მონაწილეობის დამადასტურებელი
სერტიფიკატები. ასევე, სამახსოვრო საჩუქრებითა და სერტიფიკატებით დაჯილდოვდა წერით
კონკურსში გამარჯვებული 14 მოსწავლე;
•

,,არაქართულენოვანი

სკოლების

მასწავლებლების

პროფესიული

განვითარების

პროგრამის“

ფარგლებში კონკურსის წესით შეირჩა აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი და რუსულენოვანი
23 საგნობრივი ტრენერი. პროგრამის სამიზნე სკოლებში ჩართულია ქართულის, როგორც მეორე
ენის 114 კონსულტანტ-მასწავლებელი, ქართულის, როგორც მეორე ენის და საზოგადოებრივი
მეცნიერებების საგნების (ისტორია და გეოგრაფია) 136 დამხმარე მასწავლებელი, 28 ბილინგვალი
დამხმარე მასწავლებელი. სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი
სკოლების მასწავლებლებს ჩაუტარდათ სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსი (646 მასწავლებელი),
ენის კურსში ინტეგრირებულ იქნა არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების საჭიროებებზე
•

მორგებული პროფესიული უნარ-ჩვევების ტრენინგი;
,,ასწავლე საქართველოსთვის” პროგრამის ფარგლებში 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში
ჩართული იყო 181 მონაწილე, ხოლო 2016-2017 წლის პირველ სემესტრში - 189. პროგრამის მონაწილე
18 მაგისტრანტს დაუფინანსდა 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სწავლის საფასური;

•

პროგრამის „მასწავლებელთა ტრენინგი საწარმოში“ ფარგლებში 26 დასანერგი მიმართულების
მიხედვით
განხორციელდა
სასწავლებლების,
საწარმოების
და
მასწავლებელთა/დარგის
სპეციალისტთა იდენტიფიცირება ტრენინგების დაგეგმვის მიზნით. პროფესიული სასწავლებლების
პედაგოგთა ტრენინგები საწარმოში განხორციელდა 15 მიმართულებით, სულ დატრენინგდა 100
მასწავლებელი.

•

შემუშავდა პედაგოგიური გზამკვლევი და პედაგოგიური კურსი პროფესიული განათლების
მასწავლებლებისათვის, რომელიც შედგება 5 მოდულისაგან: ,,სტუდენტთა ინდივიდუალური
თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში“ (ტრენინგი განხორციელდა ორ პროფესიულ
სასწავლებელში და გაიარა 93-მა მასწავლებელმა), „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ
განათლებაში“ (განხორციელდა 2 პროფესიულ სასწავლებელში და გაიარა 73 მასწავლებელმა),
,,კომპეტენციებზე

დაფუძნებული

შეფასება

მოდულურ

პროფესიულ

საგანმანათლებლო

პროგრამებში“ (განხორციელდა 7 პროფესიულ სასწავლებელში და გაიარა 210 მასწავლებელმა),
,,სასწავლო

პროცესის

დაგეგმვა

და

სწავლების

ეფექტური

სტრატეგიები“,

,,პროფესიული

სასწავლებლების პედაგოგთა პროფესიული განვითარება“;
•
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კოლეჯში ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენინგი ინკლუზიური პროფესიული განათლების

მიმართულებით „ინდივიდუალური მიდგომები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
პროფესიული სტუდენტების განათლებისას და პროფესიული ტესტირება“ (დატრენინგდა

188

მასწავლებელი); მომზადდა ტრენინგ-მოდული ,,მოდულური სწავლების საკითხები, სისტემაში
არსებული დამწყები მასწავლებლებისათვის“.
•

,,სტანდარტების

განვითარებისა

და

დანერგვის

პროგრამის”

ფარგლებში

გალის

რაიონის

მასწავლებლებისათვის 16 საგანზე მომზადდა 75 ერთეული სამოდელო გაკვეთილების სერია.
რევიზია ჩაუტარდა სატრენინგო პროგრამას „ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის“;
•

,,ინკლუზიური განათლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დამტკიცდა ახალი მოდულები: ,,მასმედია
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და შეზღუდული შესაძლებლობა“, ,,ინკლუზიური პროფესიული განათლება, მისი მართვა და
ინდივიდუალური მიდგომები პროფესიული განათლებისას“, ,,ჟესტური ენის კურსი“ - III დონე,
,,ჟესტური ენის კურსი თარჯიმანთათვის“ - III დონე და ,,მობილობა და სივრცეში ორიენტაცია“ II
დონე; დამტკიცდა ტრენინგ მოდული სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელთათვის ,,გარემო
და

შეზღუდული

შესაძლებლობა“,

ტრენინგ

მოდული

პროფესიული

სასწავლებლების

ადმინისტრაციისთვის ,,ინდივიდუალური მიდგომები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პროფესიული სტუდენტების განათლებისას“;
•

ჩატარდა ტრენინგები შემდეგი მიმართულებით: ჟესტური ენის თარჯიმანთა მომზადების კურსი
(მეორე დონე), ჟესტური ენის სწავლების კურსის პირველი დონე მასწავლებლებისათვის, ჟესტური
ენის სწავლების კურსის პირველი და მეორე დონე მშობლებისთვის, ჟესტური ენის სწავლების
კურსის მეორე დონე მშობლებისთვის, ჟესტური ენა ყრუ პირებისთვის პირველი დონე, სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში,
სპეციალური მასწავლებლების პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი: ,,განვითარება და
გავნითარების დარღვევები" და ,,განვითარებისა და სწავლების თეორიები", სულ ტრეინინგებს

•

დაესწრო 345 პირი;
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების

ტრენინგების

პროგრამის

ფარგლებში

განხორციელდა ტრენინგები შემდეგი მიმართულებით: „1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვა",
„შებრუნებული საკლასო ოთახი", „ინტელის ძირითადი კურსი - Essentials Course", „ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი", „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება სასწავლო პროცესში", ინტელის ძირითადი კურსი: „პროექტებით სწავლება და
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინტეგრირება“, „ზოგადი კურსი ისტ-ის პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის“, „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი“, „ტექნოლოგიების (მომავლის
კაბინეტი, სმარტბორდი) გამოყენება სასწავლო პროცესში“, „ვიდეო როგორც სასწავლო რესურსი“,
„ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება ანიმოტოს გამოყენებით“, საბაზო კურსი სკოლის
ბიბლიოთეკარებისთვის (გადამზადდა 9 242 მასწავლებელი და 123 ბიბლიოთეკარი);
•
•

კონსულტირება გაეწია (ქოუჩინგის მეთოდით) 574 პირველ და მეორე კლასის დამრიგებელს;
eTwinning-ის პორტალზე მასწავლებელთა ახალი ნაკადის დასარეგისტრირებლად შემუშავდა
შერჩევის

კრიტერიუმები

და

პროცედურები,

შეირჩა

130

მასწავლებელი,

რომლების

დარეგისტრირდნენ პორტალზე და ახალ რეგისტრირებული მასწავლებლებისთვის, პირველი
მოდულის მიხედვით გადამზადდა 115 მასწავლებელი;
•

„მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის
სქემაში" გადანაწილებულია - 65 225 მასწავლებლი (პრაქტიკოსი - 48 559, უფროსი - 16 463, წამყვანი203);

•

ჩატარდა ტრენინგები ,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და
კარიერული წინსვლის სქემიაში“ ჩართული ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების შეფასების
ჯგუფებისათვის

და

ზოგადსაგანმანათლებლო

სკოლების

პრაქტიკოსი

პედაგოგებისათვის,

რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ საგნის გამოცდა, ტრეინინგი გაიარა 35 773 –მა პირმა, პრაქტიკოს
პედაგოგებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები: ,,თანამედროვე მიდგომები სწავლებასა და შეფასებაში“,
(795 ბენეფიციარი) და ,,ინკლუზიური განათლება“ (1 765 ბენეფიციარი);
•

ჩატარდა

მასტერკლასი

თბილისის

საჯარო

სკოლის

მუსიკის

პედაგოგებისათვის

„გუნდის

დირიჟორობა“, აქტივობაში ჩართული იყო 60 პედაგოგი. თბილისში, ქუთაისში, გორში, ბორჯომსა და
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ახალციხეში მუსიკის მასწავლებლისათვის ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე: „ბავშვთა და
ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების პედაგოგების კონკურსი“;
•

ჩატარდა ტრენინგები: „პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის დაგეგმვა, წარმართვა და შეფასება“ (8 151
ბენეფიციარი), „სამოდელო გაკვეთილების დაგეგმვა და შეფასება“ (9 797 ბენეფიციარი),
,,მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის შეფასება“ (16 060 ბენეფიციარი);

•

სქემაში ჩართული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორთათვის დაიგეგმა და
ჩატარდა

ტრენინგი

„სკოლის

შიდა

შეფასების

პროცესის

მონიტორინგის

დაგეგმვა

და

განხორციელება“ (1 806 ბენეფიციარი);
•

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგები: ,,ინდივიდუალური მიდგომები სპეციალური საჭიროების
მქონე პროფესიული სტუდენტის განათლებისას და პროფესიული ტესტირება - II ნაწილი“,
,,სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში“, ,,პოზიტიური
სასწავლო

გარემო

პროფესიულ

განათლებაში“,

,,კომპეტენციებზე

დაფუძნებული

შეფასება

მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში“ (დაესწრო 812 მსმენელი);
•

ფიზიკის 12 მასწავლებელი იმყოფებოდა სტაჟირებაზე შვეიცარიაში, ბირთვული კვლევების
ევროპულ ორგანიზაციაში (CERN), ინგლისური ენის 19 მასწავლებელი - დიდ ბრიტანეთში (ქ.
ედინბურგი) და გერმანული ენის 12 მასწავლებელი - ავსტრიაში (ქ. ვენა);

•

სკოლის დირექტორთა და სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ფასილიტატორთა
პროფესიული განვითარების მიმართულებით შეიქმნა ლიდერობის აკადემიის პირველი სამი
მოდული: ,,21-ე საუკუნის სკოლის მახასიათებლები“, ,,ეფექტური დირექტორი: თეორიიდან
პრაქტიკისკენ”, ,,ფინანსური მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა, დროის მართვა და
საკანონმდებლო საკითხები”, ტრენინგი გაიარა 1 460-მდე საჯარო სკოლის დირექტორმა.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

•

1

275

საგნმანათლელო

ტერიტორიაზე

დაწესებულების

უზრუნველყოფდა

მანდატური

საზოგადოებრივ

საგანმანათლებლო

წესრიგს

და

დაწესებულების

უსაფრთხოების

დაცვას.

მანდატურები გადანაწილებულნი იყვნენ 444 საჯარო და 3 კერძო სკოლაში, 3 პროფესიულ
სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო უნივერსიტეტში;
•

შსს აკადემიაში მანდატურობის საბაზისო კურსი გაიარა 163-მა მანდატურმა, საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტოში გადამზადდა - 592;

•

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების გაძლიერების, საგანგებო სიტუაციებში
მოსწავლეებისა და სკოლის პერსონალის ქცევის მართვის მიზნით 126 საჯარო სკოლაში შეიქმნა
საგანგებო სიტუაციების შტაბები;

•

სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში (თბილისი, ქუთაისი, თელავი, ბათუმი,
ფოთი, გორი, რუსთავი) რეფერირებული იქნა 1 009

ბენეფიციარი, ჩატარდა ჯგუფური ფსიქო-

კორექციული მუშაობა სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან/მოზარდებთან (16 ჯგუფი, 166 ბენეფიციარი)
და მშობლებთან (8 ჯგუფი, 118 ბენეფიციარი);
•

ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტის მიერ განხორციელდა ბენეფიციართა გადამისამართება
ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოში - 14 ბენეფიციარი, სოციალური
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მომსახურების

სააგენტოში

-

3,

ნევროლოგიისა

და

ნეიროფსიქოლოგიის

ცენტრში

-

12,

ფსიქიატრიული დისპანსერში - 12, ენდოკრინოლოგთან - 8, პოლიციაში გაიგზავნა შეტყობინება 2
ბენეფიციართან დაკავშირებით. ადგილზე დახმარება გაეწია (ველზე გასვლა) - 58 ბენეფიციარს.
სოციალურმა მუშაკებმა სატელეფონო კონსულტაცია გაუწიეს 34 საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურს;
•

პროგრამის „ბავშვთა მიმართ ძალადობა - გადამისამართების პროცედურები ბავშვის დაცვის
საჭიროების შემთხვევებში“ ფარგლებში განხორციელდა სატრენინგო კურსი და გადამზადდა
საგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა მანდატური და საჯარო სკოლების 584 წარმომადგენელი;

•

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგვმის საპილოტე პროგრამა ხორციელდებოდა 892 საჯარო
სკოლის

მე-9

და

მე-11

კლასებში,

პროფორიენტაციისა

და

კარიერის

დაგეგვმის

106-

მა სპეციალისტმა გაიარა ტრენინგი და განხორციელდა პროფორიენატაციის 1 600-მდე პედაგოგის
გადამზადება.
•

პროგრამის „სამართლებრივი კულტურის საწყისები" ფარგლებში შედგა 300-მდე შეხვედრა, 30-მა
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურმა კლასის დამრიგებელთან ერთად, საქართველოს
მასშტაბით შერჩეულ 30 საჯარო სკოლაში ჩაატარა საგაკვეთილო კურსი - სამართლებრივი
კულტურის საწყისები, სადამრიგებლო საათის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა მიმდინარეობს
მხოლოდ რეგიონებში და ჩართულია 1 000-მდე მოსწავლე;

•

ჩატარდა სპეციალური ტრენინგი „ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების
ხელმისაწვდომობის“ პროგრამაში ჩართული პედაგოგებისათვის, სულ გადამზადება გაიარა 22
პედაგოგმა;

4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

•

ჩატარდა 2015-2016 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების პირველი, მეორე და
მესამე ტურები. მესამე ტურში მონაწილეობა მიიღო 969 მოსწავლემ და მათ შორის გამოვლინდა 110
გამარჯვებული მოსწვლე;

•

•

საერთაშორისო ოლიმპიადების ფარგლებში ჩატარდა შესარჩევი ტურები საერთაშორისო
ოლიმპიადებისათვის მოსამზადებელი 5 საგნობრივი მიმართულებით (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია,
მათემატიკა და ინფორმატიკა) და გამოვლინდა საქართველოს ნაკრები გუნდები, რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს შესაბამის საერთაშორისო ოლიმპიადებში და მოიპოვეს 1 ვერცხლის, 4
ბრინჯაოს მედალი და 6 საპატიო სიგელი;
სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ეროვნული ტურნირი ინფორმატიკაში,
გუნდური კონკურსები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ევროპის კვირეულისადმი
მიძღვნილი
ვიდეოსიუჟეტების
კონკურსი
„ნაბიჯი
ევროპისკენ“,
ესეების
კონკურსი
არაქართულენოვანი სკოლების და მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე სკოლების მოსწავლეებისთვის
„როგორ ვხედავ ჩემი მხარის მომავალს“, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშრებული კონკურსი
„წარსულით შექმნილი მომავალი“, ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში
ჩატარდა სლოგანების, ფლეშმობების (სასკოლო წარმოდგენების) და კონცეფციების კონკურსი
„ნაბიჯი თანადგომისკენ“.
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4.1.5

განსაკუთრებული

საჭიროების

მქონე

ბავშვების

საგანმანათლებლო

და

საცხოვრებელი

პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 02
05)

•

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების მიერ სკოლების მოთხოვნისა
და მშობლის მომართვის საფუძველზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადგენის
მიზნით

განხორციელდა

შეფასებები

და

894

მოსწავლეს

დაუდგინდა

სპეციალური

საგანმანათლებლო საჭიროება;
•

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების მიერ სკოლის გამოსაშვები
გამოცდებისათვის შეფასდა 212 მეთორმეტე და 164 მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლე, ერთიანი
ეროვნული გამოცდებისათვის შეფასდა 13 აბიტურიენტი და პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მიზნით 112 აპლიკანტი;

•

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 111 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პირი უზრუნველყოფილ იქნა 31 სხვადასხვა მიმართულების დამხმარე სპეციალისტის
მომსახურებით, ასევე 18 სსსმ სტუდენტი უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ადგილიდან
სასწავლებლამდე
მომსახურებით;

•

და

უკან

ტრანსპორტირებისათვის

12

გადაადგილების

მხარდამჭერის

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 41-ე, სსიპ - თბილისის 72-ე, სსიპ - თბილისის N132, სსიპ
- თბილისის 166-ე, სსიპ - ქალაქ თელავის მე-9, სსიპ - ქალაქ რუსთავის N21, სსიპ - ქალაქ ბათუმის
N13 საჯარო სკოლებში და სსიპ - თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში აუტისტური სპექტრის მქონე
დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის ინტეგრირებული კლასები, აღნიშნული მომსახურებით
ისარგებლა 59 მოსწავლემ;

•

სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იყვნენ
სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური
საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდა მათ განვითარებაზე
ზრუნვა.

4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

•

შეძენილ იქნა 2 365,9 ათასი სახელმძღვანელო და რვეული, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად
დაურიგდა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებს, ახალგორის
მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული იმ სკოლების მოსწავლეებს, სადაც
სწავლება ხორციელდება ქართულ ენაზე, ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე 9 სკოლისა და
ოკუპირებული გალის რაიონის ომამდელ საზღვრებში აღდგენილი და ფუნქციონირებადი ოცი
სკოლის მოსწავლეს, ამ მიზნით სულ მიიმართა 6.8 მლნ ლარი.
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4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)
•

,,ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“ ღონისძიების ფარგლებში

შეირჩა

600

მოსწავლე, რომლებიც გაემგზავრნენ დაბა წყნეთში და აიმაღლეს ცოდნა ინგლისურ ენაში, ხოლო 36
მოსწავლე გაემგზავრა დიდი ბრიტანეთში და დაესწრო ორკვირიან ინგლისური ენის საზაფხულო
კურსს;
•

„ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლის“ ღონისძიების ფარგლებში
საზაფხულო

სკოლაში

მონაწილეობდა

ეროვნულ

სასწავლო

ოლიმპიადებში,

ზუსტ

და

საბუნებისმეტყველო საგნებში საუკეთესო შედეგების მქონე 75 მოსწავლე;
•

„მულტიკულტურული საზაფხულო სკოლა“ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ესეების
კონკურსის „როგორ ვხედავ ჩემი მხარის მომავალს“ საფუძველზე შეირჩა 50

მოსწავლე და 50

მასწავლებელი, რომლებიც გაემგზავრნენ დაბა ბაკურიანში.

4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
•

განხორცილედა კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება. ამ მიზნით სულ მიიმართა 1.8 მლნ ლარი.

4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
(პროგრამული კოდი 32 02 09)

•

პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე პედაგოგებს ჩაუტარდათ 10 დღიანი სპეციალური
გადამზადების კურსი/ტრენინგი;

•

ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი
საგნების, ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
გამოცდებისათვის ექსტერნად დარეგისტრირდა N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო, N8
პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის, N15 პენიტენციურ დაწესებულებაში
მყოფი

ბრალდებული/მსჯავრდებული

პირები,

გამოცდებში

მონაწილეობა

მიიღო

22-მა

ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა, რომლებმაც დასძლიეს პროგრამის სხვადასხვა კლასისა და
საფეხურის დონე;
•

2015-2016 სასწავლო წლის განმავლობაში საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეების მიერ
კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ის და მეტის გაცდენის გამო
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო და დაძლია აღნიშნული გამოცდები ერთმა არასრულწლოვანმა

•

ბრალდებულმა მოსწავლემ;
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა 15-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ მიიღო
მონაწილეობა 2015-2016 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში და გამოცდა დაძლია 9
პატიმარმა მოსწავლემ;
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•

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 14
მონაწილეობა

მიიღო 10-მა. ამასთან, გამოცდა წარმატებით დასძლია და მოიპოვა სწავლის

გაგრძელების
უფლება
უმაღლეს
ბრალდებული/მსჯავრდებული პირმა;
•

ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი,

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

2-მა

,,მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული
მსჯავრდებული, თავისუფლებაშეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით
მსჯავრდებული) პროფესიული

განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით

პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით დაფინანსება მიიღო 10-მა სსიპ/ა(ა)იპ
საზოგადოებრივმა/პროფესიულმა კოლეჯმა.
4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10)
•

,,კლასში

განხორციელებული

ეროვნული

სასწავლო

გეგმის

დანერგვის

მონიტორინგი

ქართულენოვან საჯარო სკოლებში“ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მონიტორინგის
ინსტრუმენტების რევიზია, შეირჩა და გადამოწმდა სკოლები, მომზადდა მათი ბაზა გაკვეთილების
და გაკვეთილებზე დატვირთული მასწავლებლების მონაცემებით. ასევე, განხორციელდა საშუალო
•

საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი თბილისის 13 საჯარო სკოლაში;
,,კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი
არაქართულენოვან
ინსტრუმენტების

საჯარო
შემუშავების

სკოლებში“
მიზნით

ქვეპროგრამის

განხორციელდა

ფარგლებში
შეხვედრები

მონიტორინგის

არაქართულენოვანი

(რუსული, სომხური და აზერბაიჯანული) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებთან
ქალაქ რუსთავში, მარნეულსა და თბილისში, შედეგად შემუშავდა: საგაკვეთილო პროცესზე
დაკვირვების

ფორმა,

მასწავლებლისა

და დირექტორების

კითხვარები.

ასევე,

მომზადდა

შემაჯამებელი დავალებების ფორმა. შეირჩა მონიტორინგში ჩასართავი საჯარო სკოლები
საქართველოს 2 რეგიონის მასშტაბით (სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი);
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)

•

სამინისტრომ უზრუნველყო 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში 1 172 საჯარო სკოლის 69
190 მოსწავლის, ხოლო 2016-2017 წლის პირველ სემესტრში - 1 163 საჯარო სკოლის 65 806
მოსწავლის, უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში,

რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ

პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია.
4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
•

საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირთათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობის ფარგლებში სსიპ - ქალაქ თბილისის N81
საჯარო სკოლაში ჩაირიცხა 69 ბენეფიციარი და შეირჩა 7 კვალიფიციური პედაგოგი. პროგრამა
წარმატებით დაასრულა (ტესტირება, გასაუბრება) 11-მა ბენეფიციარმა;

•

,,სასკოლო ინიციატივების წახალისების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 პროექტი,
ხოლო ,,სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების“ ფარგლებში - ერთი;
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•

გალის რაიონის პედაგოგების საგნობრივი წვრთნის მიზნით ზუგდიდში სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა დაატრენინგეს 46 მასწავლებელი; გალის

•

რაიონიდან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 205 აბიტურიენტი, სდუდენტი გახდა - 84;
მშობელთა განათლებისა და ჩართულობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 9 საჯარო შეხვედრა
იმ რეგიონებში მცხოვრებ მშობლებთან, სადაც ყველაზე მეტად ფიქსირდება ადრეული ქორწინების
ფაქტები (საგარეჯოს, გარდაბნის, დმანისის მუნიციპალიტეტები).

•

წარმატებული სკოლებისა და პედაგოგების წახალისების ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი
პრიზებით დაჯილდოვდნენ: ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების გამარჯვებული მოსწავლეების
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პედაგოგი,

ძალადობის

წარმოდგენების/ფლეშმობებისა

წინააღმდეგ
და

მიმართული

კონცეფციების

კამპანიის

კონკურსების

ფარგლებში

„ნაბიჯი

სასკოლო

თანადგომისკენ“

გამარჯვებული მოსწავლეების - 6 პედაგოგი; „ვიდეოსიუჟეტების კონკურსის „ნაბიჯი ევროპისკენ“
გამარჯვებული მოსწავლეების - 3 პედაგოგი;

4.2 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი.
4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
•

ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ფარგლებში განხორციელდა
საგამოცდო ტესტების მომზადება, გამსწორებელთა ტრეინინგი, საგამოცდო ცენტრების მოძიება,
საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირების შერჩევა, გამოცდებზე რეგისტრაცია. ჩატარდა ერთიანი
ეროვნული გამოცდები და საერთო სამაგისტრო გამოცდები. ერთიანი ეროვნული გამოცდების
შედეგად სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 27 785-მა, სახელმწიფო დაფინანსება გამოცდების

•

შედეგების მიხედვით - 6 741 აბიტურიენტმა;
სტუდენტების საგრანტო კორკურსის ფარგლებში განხორციელდა გამოცდის დაგეგმვა, საცდელი
ტესტირების ჩატარება, საგამოცდო ტესტების მომზადება, გამსწორებლებთა ტრეინინგი, საგამოცდო
ცენტრების მოძიება და საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირების შერჩევა. ჩატარდა გამოცდა და
გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 230 - მა;

•

ჩატარდა პრაქტიკოს მასწავლებელთა ზამთრის და ზაფხულის საგნის გამოცდები: ზამთრის
გამოცდაზე ზღვარი გადალახა 1 101-მა მასწავლებელმა, ხოლო ზაფხულის გამოცდაზე 3 464 - მა;

•

2016 წლის სკოლის გამოსაშვები

გამოცდების ფარგლებში განხორციელდა სკოლის გამოსაშვები

გამოცდის დაგეგმვა, მეთვალყურეებისა და სხვა პირების შერჩევა. მე-12 კლასის მოსწავლეებს
გამოცდები ჩაუტარდა 4 საგანში (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენები, ისტორია,
მათემატიკა) და მინიმალური ზღვარი გადალახა 34 107-მა მოსწავლემ, ხოლო მე-11 კლასის
მოსწავლეებს გამოცდები ჩუტარდა 4 საგანში (ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ფიზიკა) ყველა გამოცდა
ჩააბარა 32 619-მა მოსწავლემ;
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•

2016 წლის პროფესიული ტესტირების საგაზაფხულო მიღებისათვის ჩატარდა საინფორმაციო
შეხვედრები

თბილისსა

და

საქართველოს

რეგიონების

34

პროფესიული

ტესტირების

განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ასევე ჩატარდა ტესტირება და სწავლის
გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3 595-მა აპლიკანტმა;
•

წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა Progress in International Reading Literacy Study
ფარგლებში

ტრენინგი

ჩაუტარდა

200

სკოლის

(მათ

შორის

34

(PIRLS)

აზერბაიჯანულენოვანი)

კოორდინატორს, ePIRLS ადმინისტრატორებს და დაქირავებულ პირებს; ძირითად კვლევაში
მონაწილეობას იღებდა 200 სკოლის 6 000-მდე მოსწავლე, მოსწავლეების მშობლები, მშობლიური ენის
მასწავლებლები და დირექტორები.
•

სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო გამოკითხვა Teaching and Learning International Survey
(TALIS) ფარგლებში მომზადდა კვლევის ანგარიშის (სკოლის დირექტორები, მათი საქმიანობა,
პროფესიული განვითარება და შეფასება) საბოლოო ბეჭდური ვერსია, მომზადდა საბოლოო
ანგარიშის ინგლისურენოვანი ანოტაცია და დასრულდა რედაქტირება.

•

მომზადდა სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში კვლევის პირველადი ანგარიში, მოხდა შედეგების
ანალიზი სტატისტიკური ანალიზის Hierarchical Linear Modeling ( HLM) მეთოდოლოგიის მიხედვით.
მიმდინარეობდა ანგარიშის ბეჭდვით ვერსიაზე მუშაობა;

•

სახელმწიფო შეფასება ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში (მე-9 კლასი) და ქართულში, როგორც მეორე
ენა (მე-7 კლასი) ფარგლებში შეიქმნა შეფასების ჩარჩო, შეიქმნა და დარედაქტირდა ტესტური
დავალებები, ჩატარდა საცდელი ტესტირება და მის შედეგებზე დაყრდნობით შეირჩა ძირითადი
ტესტირებებისთვის ტესტური დავალებები, შეიქმნა მოსწავლის, მასწავლებლის, დირექტორისა და
მშობლის კითხვარები, ქართული, როგორც მეორე ენა სახელმწიფო შეფასებისთვის კითხვარები
ითარგმნა რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ჩატარდა ძირითადი კვლევა (ქიმია, ფიზიკა,
ბიოლოგია და ქართული, როგორც მეორე ენა), რომელშიც მონაწილეობდა 19 000 მოსწავლე, მათი
მშობლები, მასწავლებლები და დირექტორები.
4.2.2. სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული
კოდი 32 04 02)
•

სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები
უზრუნველყოფილნი იქნენ სწავლის დაფინანსებით;

•

პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში პრეზიდენტის სტიპენდიები 150
ლარის ოდენობით გამოეყო საქართველოს ათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2
600 - მდე სტუდენტს;

•

პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების,
დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა
საქართველოში მყოფ 44 უცხოელ სტუდენტს და 2 ქართველ სტუდენტს (საზღვარგარეთ
,,ფულბრაიტის“ აკადემიური გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში);

•

„გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსების“
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 750-მდე სტუდენტი.

126

4.2.4 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)
•

ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების „ირბახი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ვებგვერდზე
(geofl.ge) განთავსდა გასულ წელს შესრულებული B1.2 დონის სახელმძღვანელო კომპლექტი
„აღმართი“

(შემსწავლელის

წიგნი,

ვიდეომასალა). ასევე, მომზადდა
გრამატიკის ცნობარი;
•

სამუშაო

რვეული,

მასწავლებლის

B1 დონის სახელმძღვანელოსთვის

წიგნი,

აუდიო

დამატებით

და

დანართი

დასრულდა B2 დონის სახელმძღვანელო „აღმართის“ კომპლექტზე მუშაობა, დაიწერა 12 თემა
(შემსწავლელის წიგნი, სამუშაო რვეული, მასწავლებლის წიგნი). შესრულებულია 50 გვერდი
ადაპტირებილი საკითხავი წიგნისათვის (B2 დონე);

•

დასრულდა A1 დონის ლექსიკონი და გრძელდება მუშაობა A2 დონის ლექსიკონზე. დასრულებულია
1 300 ლექსკური ერთეული;

•

დასრულდა და ვებგვერდზე (geofl.ge) აიტვირთა შემსწავლელის თვითშეფასება (A1, A2, B1. B2. C1,
C2 დონეები);

•

ენების ევროპული დღისათვის (26 სექტემბერი) მომზადდა და დაიბეჭდა სასაჩუქრე მასალები
(ორენოვანი ბროშურები, პოსტერები: ქართული ანბანი, ვისწავლოთ ქართული ენა; წიგნის სანიშნე
ქართული ანბანით; დისკი ვიდეოკლიპისა „ქართული ანბანი“), რომელიც საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით დაიგზავნა უცხოეთში აკრედიტებულ საქართველოს საელჩოებში;

•

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები უზრუნველყოფილი
იყვნენ ქვეპროგრამაში ჩაბმული საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა
და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით;

•

„ევროსტუდენტი VI“-ის ეროვნული პროექტის ფარგლებში მგანხორციელდა „ევროსტუდენტი VI“ის

ეროვნული

კვლევის

საველე

სამუშაოს მონიტორინგი

20 უმაღლეს

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში.

4.3

საგანმანათლებლო

და

სამეცნიერო

დაწესებულებათა

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

(პროგრამული კოდი 32 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
4.3.1

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებისა

და

მოსწავლეების/სტუდენტების

ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 06 01)
•

პროგრამის

„საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ინფორმაციულ

-

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში შეძენილ იქნა და საჯარო სკოლებს გადაცა 90
ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი;
•

,,ჩემი პირველი კომპიუტერის" ფარგლებში შეძენილ იქნა 55 300 ერთეული პორტაბელური
კომპიუტერი, რომელიც დაურიგდა საქართველოს საჯარო სკოლებში რეგისტრირებულ
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პირველკლასელ მოსწავლეებს და 5 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი პირველკლასელ
მოსწავლეთა დამრიგებლებისათვის და წარჩინებული მოსწავლეებისათვის.
4.3.2

საგანმანათლებლო

და

სამეცნიერო

დაწესებულებათა

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

(პროგრამული კოდი 32 06 02)
4.3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 06 02 01)
•

დასრულდა სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოს ახალი სკოლის
მშენებლობა და 180 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

•

განხორციელდა 345 საჯარო სკოლის აზომვითი სამუშაოები და მომზადდა შესაბამისი საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

•

მომზადდა 10 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტები (კასპის N1,
ტყიბულის N7, მარნეულის N1, სოფლების: ხოვლეს, ჭანიეთის, პტენის, ნაგებერაოს, თორტიზის,
ოსიაურის, ფლევის საჯარო სკოლები);

•

138 საჯარო სკოლას მიეცა დაფინანსება სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელების მიზნით;

•

1 630 საჯარო სკოლას გადაეცა 125 341 ერთეული მერხი, 494 საჯარო სკოლას - 6 156 დაფა, 28
საჯარო სკოლისთვის შეძენილ და გადაცემულ იქნა 4 540 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ავეჯი,
ხოლო155 საჯარო სკოლას გადაეცა ექიმის კაბინეტის სამედიცინო ინვენტარის აღჭურვილობის 155
კომპლექტი.
4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 06 02 02)

•

ცხრა პროფესიულ კოლეჯში დასრულდა სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გადაეცა
1 731 ერთეული

მერხი, სამ პროფესიულ სასწავლებელს - ავეჯი, თოთხმეტ პროფესიული

სასწავლებელს - პროექტორები და ინტერაქტიული დაფები, ასევე სამრეწველო ინოვაციური
ლაბორატორიები, ხოლო ექვს პროფესიულ სასწავლებელს - 602 ერთეული პერსონალური
კომპიუტერი;
•

სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა’’ და სსიპ - შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის
სასწავლო უნივერსიტეტისთვის შეძენილი და გადაცემულია საოჯახო ტექნიკა.
4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 06 02 03)

•

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსება მიიღო სსიპ – იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტმა, სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო
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სამედიცინო უნივერსიტეტმა და სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტმა.

4.3.2.4 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული

პირებისა

და

ტერიტორიული

ორგანოების

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

(პროგრამული კოდი 32 06 02 04)
•

დასრულდა საჩხერის, მცხეთის, ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრების რეაბილიტაცია
და სსიპ - ახალციხის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
(მასწავლებელთა სახლის) პროექტირება.
4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA)

•

დასრულდა 12 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 13 საჯარო სკოლის (ახალქალაქის
N4-ის, ვალეს, წაღვერის, სათხის, კავთისხევის, გორის N2-ის, გორის N9-ის, შინდისის, ხელთუბანის,
ხაშურის N9-ის, კეხიჯვრის, საღოლაშენისა და ოყურეშის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების
სატენდერო პროცედურები, ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა დამონტაჟდა 13 საჯარო სკოლაში
(ძეგვის, ტინისხიდის, ფხვენისის, ხიდისთავის, სკრის, ოკამის, ტყვიავის, ბებნისის, განძის N1-ის,
კარტიკამის, საღოლაშენის, ხელთუბანის და ხელედის);

•

სასკოლო ლაბორატორიები დამონტაჟდა ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 13 სკოლაში;

•

თბილისში, კახეთსა და იმერეთში განხორციელდა ყველა ქართულენოვანი საჯარო სკოლის

•

დირექტორთა ტრენინგები (ტრენინგი გაიარა 1 698 დირექტორმა);
ხორციელდებოდა საქართველოს მასშტაბით არსებული სახელმწიფო და კერძო პროფესიული
სასწავლებლების დაფინანსება, მათ მიერ წარმოდგენილი პროექტის საკონკურსო განაცხადის
საფუძველზე (შეირჩა 10 გამარჯვებული);

•

ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორი STEM აკადემია, რომლის ფარგლებში
საინჟინრო, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო

დარგებით დაინტერესებული 200-მდე

აბიტურიენტი გაეცნო ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკისა და ინჟინერიის სფეროს უახლეს
აღმოჩენებსა და მიღწევებს, აშშ-ის უმაღლესი განათლების სისტემას, საერთაშორისო აკრედიტაციის
მნიშვნელობას;
•

შეირჩა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 7 პირველკურსელი სტუდენტი,
რომელიც გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლიან სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში;

•

შეთანხმდა პარტნიორი უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი,
რომელიც მოიცავს ლაბორატორიების, აუდიტორიების და პროგრამის განხორციელებისათვის
საჭირო 800 კვადრატულ მეტრამდე ფართის რეაბილიტაციას, მომზადდა სარეაბილიტაციო ფართის
დიზაინი და სატენდერო პაკეტი.
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•

ჩატარდა ათასწლეულის ინოვაციის მეორე კონკურსი, გამოვლინდა 10 ფინალისტი გუნდი,
რომელთაც ფონდმა გადასცა მცირე ჰონორარი ფინალისთვის პროექტების მოდელებისა და
მაკეტების შესაქმნელად, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კომისიის მიერ ფინალურ ტურზე გამოავლინა
სამი გამარჯვებული გუნდის პროექტი.
4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია;
 სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
 სსიპ – სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ

–

გიორგი

ელიავას

სახელობის

ბაქტერიოფაგიის,

მიკრობიოლოგიისა

და

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
 საქართელოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი.

4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
05 01)
•

,,გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ ფარგლებში დაფინანსდა
2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული 34 და 2013 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 2
პროექტი;

•

ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ფარგლებში დაფინანსდა
2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული 104 და 2013 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 62
პროექტი;

•

,,ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში
დაფინანსდა 2014 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 12 და 2013 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული 11 პროექტი;

•

„მოკლევადიანი

ინდივიდუალური

სამოგზაურო

სახელმწიფო

სამეცნიერო

გრანტების“

ფარგლებში გამოვლინდა და დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 125 და 2015
წლის კონკურსში გამარჯვებული 38 მეცნიერი;
•

„სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2015 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული 6 და 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 13 პროექტი;

•

,,საკონფერენციო გრანტების“ ფარგლებში გამოვლინდა და დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული 11 და „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციების“
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი, ასევე დაფინანსდა 2015 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 5 პროექტი;

•

,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი“ ფარგლებში დაფინანსდა 2015 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 29 პროექტი;
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•

„სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება უცხოეთში“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 16 პროექტი, 2015 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 6 და 2014 წლის

•

კონკურსში გამარჯვებული 7 პროექტი;
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო

პროგრამების

სამეცნიერო

გრანტების

ღონისძიების

ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 69 პროექტი და 2014
წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 64 ახალგაზრდა მეცნიერი;
•

მაგისტრანტთა

სასწავლო-კვლევითი

პროექტების

გრანტით

დაფინანსების

კონკურსის

ფარგლებში დაფინანსდა 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი;
•

საგრანტო კონკურსი ,,საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2013 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი;

•

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდისა და გერმანიის იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული
ერთობლივი 2013 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ორი ახალგაზრდა მეცნიერის, 2014
წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული სამი ახალგაზრდა მეცნიერის, 2015 წლის საგრანტო
კონკურსში გამარჯვებული ორი ახალგაზრდა მეცნიერის და 2016 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული ერთი ახალგაზრდა მეცნიერის დაფინანსება;

•

სსიპ

-

შოთა

რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდისა

და

მეცნიერებისა

და

ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU) ერთობლივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსდა 2014 წლის გამარჯვებული 10 პროექტი და 2015 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 11 პროექტი;
•

ერთობლივი კონკურსი ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა
(CNRS)

და

სსიპ

-

შოთა

რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდის

2015

წლის

ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის
პროექტის“ (The International Scientific Cooperation Project - PICS) გამარჯვებული 1 პროექტი, ასევე
აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF -Global), სსიპ - შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
განვითარების ფონდის 2014 წლის ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი;
•

„საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ
კავკასიაში“ კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის გამარჯვებული 1 პროექტი;

•

ქართული ელექტრონული ლექსიკონის შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის
ფარგლებში დაფინანსდა 2013 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 2 პროექტი;

•

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა
და მეცნიერთა ჯგუფისთვის - გამოვლინდა და ფულადი ჯილდო გადაეცა 3 მეცნიერსა და ერთი
კვლევით ჯგუფს.

4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
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•

სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 38
სტატია უცხოურ და 18 ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალში, 39 სამეცნიერო თეზისი
საერთაშორისო ფორუმებში და 6 საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობისთვის;

•

ჩატარდა აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის დაბადების 131 წლისთავისადმი მიძღვნილი სხდომა,
სხვადასხვა

სამეცნიერო

კომფერენციები,

სხდომები,

საჯარო

ლექციები,

განხორციელდა

მოსწავლეთ ვიზიტი ცენტრში, სადაც სკოლის მოსწავლეები გაეცვნენ ცენტრის ლაბორატორიებში
მიმდინარე ექსპერიმენტებს;
•

ნიუ იორკში, ,,Nova Science Publisher'' მიერ გამოქვეყნდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრის შრომათა კრებული, რომელშიც განთავსებულია 28 სამეცნიერო
პუბლიკაცია;

•

მეცნიერებისა

და ინოვაციების

2016

წლის

თბილისის

ფესტივალის

ფარგლებში ივანე

ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი მიერ ჩაატარა ღონისძიება ,,სახალისო
მეცნიერება პატარებს’’ და ღია კარის დღე, გამოფენა – კონკურსი „ბავშვის თვალით დანახული
•

მეცნიერების სამყარო“;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების
შემადგენლობაში

არსებული

ფაგების

მოლეკულურ-ბიოლოგიური,

იმუნოლოგიური

და

ბიოქიმიური შესწავლის მიზნით, ახალი ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და არსებული კოლექციის
გამდიდრება, კვლევები ადამიანისა და ცხოველების სხვადასხვა ინფექციის, მათ შორის
ანტიბიოტიკების მიმართ ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ჰოსპიტალური ინფექციების
ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლის კუთხით;
•

სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის 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;
•

ჩატარდა „გიორგი კვინიტაძე და საქართველო (1918-1921 წლების ქრონიკები)“ კვირეული, მოეწყო
გამოფენები: „ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ტექნიკურ უნივერსიტეტში“, „ისტორიის მწვანე
ფურცლები“, „რეფერენდუმიდან დამოუკიდებლობამდე“, „დედა ენისკენ“, „ქვეყანა გვაქვს
უთვალავი ფერითა“;

•

შოთა რუსთაველის 850 წლისთავის იუბილესთან დაკავშირებით, განხორციელდა პროექტი
„გადაწერე ვეფხისტყაოსნის ერთი სტროფი“;

•

მოეწყო გამოფენა ვაჟა-ფშაველას 155-ე დაბაბდების დღესთან დაკავშირებით;

4.5.3 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)
•

გამოქვეყნდა ,,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის“ 2016 წლის პირველი და
მეორე ტომები, საქართველოს მათემატიკური ჟურნალის 23-ე ტომის პირველი და მეორე ნომრები,
ჟურნალის ,,მემუარები დიფერენცირებულ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში“ - 67-ე ტომი;
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•

მომზადდა სამეცნიერო დაწესებულებების სამეცნიერო - კვლევითი ანგარიშების შეფასების
დოკუმენტი და რეკომენდაციები;

•

პროგრამის ,,ქართული ენის თესალონუსი“ ფარგლებში მომზადდა ლექსიკონის ელექტრონული
ვერსია, ქართული წერილობითი წყაროების სანდო ტექსტური კორპუსი, ლემატიზაციის
სპეციალური პროგრამა და კომპიუტერული საძიებო სისტემა, ქრონობიბლიოგრაფია, ბაზა
ისტორიულ - ეტიმილოგიური და სხვა ლექსიკონებისათვის.
4.5.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
•

სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ უზრუნველყო სამეცნიერო შეხვედრები
მრგვალი მაგიდის ფორმატით შემდეგ თემებზე: კვლევა და სწავლება ნიადაგისა და წყლის
რესურსების

მართვაში;

ვეტერინარიის

დარგში

არსებული

მდგომარეობა

და

სამომავლო

პერსპექტივები; პრებიოტიკ ,,რემიფოსის“ მეცნიერულად დასაბუთებული გამოყენების ეფექტურობა
სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვებაში; IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები; აგრალური
მეცნიერების და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების მიმართულებით არსებული
მდგომარეობა და პერსპექტივები; მსხვილი რქოსანი პირუტყვის სასაკლაოების არსებული
მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები; მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია,
კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება; კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ნარჩენები
და მათი უტილიზაცია; საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარება;
მეჩაიეობის დარგის განვითარების პროგრამის განხორციელება;
•

სსიპ

-

სოფლის

მეურნეობის

მეცნიერებათა

აკადემიამ

მონაწილეობა

მიიღო

სამეცნიერო

კონფერენციაში თემაზე: კლიმატის ცვლილების გავლენა ვაზის განვითარებასა და მოსავალზე
საქართველოში და საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური
ტექნოლოგიები.
4.5.5 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 05)
•

პროგამის

„სამეცნიერო

კვლევების

ხელშეწყობა“

ფარგლებში

დაფინანსდა

სსიპ

–

ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ –
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
•

ჩატარდა მეცნიერების და ინოვაცების თბილისის ფესტივალი, რომელიშიც მონაწილეობადა 40-ზე
მეტი ორგანიზაცია, გაიმართა 150-ზე მეტი ღონისძიება, ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 67 ქვეყნის 515 დელეგატმა.
4.6 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;
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 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯები;
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

4.6.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
•

საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი იყვნენ პროგრამული და მიზნობრივი

•

პროგრამული დაფინანსებით. ამ მიზნით სულ მიიმართა 11.4 მლნ ლარი;
,,ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა პროფესიული განათლების
მიღების ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა პროფესიული მომზადების
ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა 3 სსიპ/ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯის
მოკლევადიანი (სერტიფიცირებული) საგანმანათლებლო პროგრამები.

4.6.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02)
•

,,საჯარო მართველობა და ადმინისტრირება“ პროგრამაზე ჩაირიცხა 253 მსმენელი, წარმატებით
დაასრულა 156-მა, სწავლებას გადის 48 მსმენელი;

•

,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში სკოლის 8 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში
(ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთის რეგიონი) გადამზადება გაიარა 1 754-მა ეთნიკური
უმცირესობის წარმომადგენელმა - საჯარო მოხელემ;

•

,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში 41 სოფელში შეიქმნა 103 მობილური ჯგუფი;

•

შემუშავდა ახალი ტრენინგ კურსი „საქართველო და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია“, რომელიც
განხორციელდა 2 რეგიონში (სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი) და ტრეინინგში მონაწილეობა
მიიღო 197-მა მსმენელმა. ასევე, შემუშავდა ახალი ტრენინგ კურსი „გენდერული ბიუჯეტირება“,
რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 17 საჯარო მოსამსახურე;

•

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში ჩატარდა „საქმისწარმოებისა და ელექტრონული
მმართველობის“ სასწავლო კურსი, რომლის ფარგლებში გადამზადება გაირა 92-მა საჯარო
სამსახურში დასაქმებულმა პირმა;

•

კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის ფარგლებში მარნეულის,
გარდაბნის, ახალქალქისა და დმანისის რეგიონულ ცენტრებში სწავლა დაასრულა 2015 წლის
პირველი ნაკადის 41-მა მსმენელმა და 2016 წლის პირველი ნაკადის 48 მსმენელმა.
4.6.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03)

•

ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის ხარისხობრივი გაუმჯობესების
მიზნით განხორციელდა ქსელის ტოპოლოგიის განახლება, დაიწყო სარეზერვო მონაცემთა ცენტრის
დანერგვის მოსამზადებელი ეტაპი. საქართველოს საჯარო სკოლებში გაიზარდა ინტერნეტ სიჩქარე,
უსადენო ინტერნეტის დანერგვის მიზნით წარმატებით ამოქმედდა სსიპ - ქალაქ თბილისის №123
საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №165 საჯარო სკოლაში და სსიპ - თბილისის კლასიკურ
გიმნაზიაში

უსადენო

ინტერნეტის

პილოტური

პროექტი.

დაიწყო

საჯარო

სკოლების
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თანამშრომელთა და პედაგოგთა

ელექტრონული საფოსტო ყუთების Microsoft

office 365

სისტემებზე გადატანის მოსამზადებელი ეტაპი;
•

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool)
განვითარების ფარგლებში განხორციელდა მოდულების („სახელმძღვანელოების არჩევა“
„ვარგისიანობის შეფასება“) მოდიფიცირება, ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი მოდულის
,,ელექტრონული ჟურნალის“ სკოლებში დანერგვის პირველი ეტაპი, შემუშავდა ელექტრონული
ჟურნალის მომხმარებლის სახელმძღვანელო;

•

გაგრძელდა საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემისა და
რესურსების

მოდიფიცირება.

სისტემა

ონლაინ

რეჟიმში

უკვე

ითვალისწინებს,

როგორც

საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და ბინადრობის მოწმობის არ მქონე პირების
რეგისტრაციას.

სისტემების

საშულებით

წარმატებით

განხორციელდა

2016-2017

სასწავლო

წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
•

გაგრძელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის
(eUNI) პლატფორმის შემუშავება. განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
სტუდენტების 2016 წლის საგაზაფხულო მობილობის პროგრამული უზრუნველყოფა და პროცესის
ტექნიკური მხარდაჭერა;

•

წარიმართა

მოდულური

პროგრამების

დამატებასთან

დაკავშირებული

პროცედურები

და

შესაბამისად ავტორზებული იქნა 3 მოდულური პროგარამა: ვებ-ინტერფეისის დიზაინერი;
კომპიუტერული ქსელის ადინისტრატორი და სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი
(გენერალისტი);
2015 წლის საგაზაფხულო მიღების 74 პროფესიულმა სტუდენტმა წარმატებით დაასრულა

•

თეორიული და სასწავლო პრაქტიკის კურსი, ხოლო 2015 წლის საშემოდგომო მიღების 69
პროფესიულმა სტუდენტმა წარმატებით გაიარა საწარმოო პრაქტიკა და წარდგენილნი არიან
დიპლომზე;
•

მოკლევადინი გადამზადების პროგრამა გაიარა 56 მსმენელმა.
4.7. სამხედრო წვრთნა და განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია


საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა კადეტთა
სამხედრო
ნაგებობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტი;



ახალი შევსებით მიღებული იქნა 126 კადეტი, მათ შორის 118 ვაჟი და 8 გოგონა.



სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სასწავლო პროცესის
სრული ციკლის ეფექტიანი ფუნქციონირების კუთხით შეიქმნა და აკრედიტაციისთვის
მომზადდა ახალი საბაკალავრო პროგრამა „თავდაცვა და უსაფრთხოება“;

ლიცეუმის შენობა
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ჩატარდა საერთაშორისო კვირეული, რომელშიც მონაწილეობას მიიღო 9 სხვადასხვა ქვეყნის
10-მა სამხედრო სასწავლებელმა, კვირეულის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის



ღონისძიებები;
ჩატარდა სამეთაურო საშტაბო კურსის 2015-2016 სასწავლო წლის გამოშვების ცერემონია,
კურსის წარმატებით დასრულების დიპლომი გადაეცა 32 ოფიცერს;



ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2-მა იუნკერმა მონაწილეობა მიიღო ამერიკის სამხედრო
აკადემიის West Point-ის მიერ ორგანიზებულ უცხოური სამხედრო აკადემიების სტუდენტთა
გაცვლით პროგრამაში;



მიმდინარეობდა ISAF-ის მისიაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეების ენობრივი მომზადება
(მეკავშირე ოფიცრები, მთარგმნელ - თარჯიმანი);



ჩატარდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო სკოლის რიგით მეხუთე გამოშვება;



დასრულდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის უმცროს ოფიცერთა სკოლის ოფიცერთა მომზადების
საკანდიდატო კურსი;



შეიქმნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, მიმდინარეობდა მუშაობა



განვითარების 4 წლიანი სტრატეგიის შემუშავებაზე;
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმიას რაგბის და კალათბურთის გუნდებმა რომელიც დაფუძნებულია
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ, მონაწილეობა მიიღეს

მისი

ეროვნულ ჩემპიონატში. კლუბი

უზრუნველყოფილ იქნა საჭირო სპორტული აღჭურვილობით და სპორტული ფორმებით;


საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შემდეგი სწავლებები და კურსები:

-

სატანკო
ოფიცერთა
და
მექანიზირებულ
ოფიცერთა
სპეციალიზაციის
კურსები;
ინსტრუქტორთა მომზადების და გადამზადების კურსი; საარტილერიო სკოლაში მეწინავე
მეთვალთვალის, გამომთვლელების და საარტილერიო სისტემების მემიზნეების, ნაღმტყორცნის
მეთაურთა კურსები; საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი (BCT) (443 რეკრუტი);
არტილერიის უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსი (დაასრულა 28 სამხედრო მოსამსახურემ);
კავშირგაბმულობის სკოლაში კავშირგაბმულობის ათეულის მეთაურის და მეორე კლასის
რადიოოპერატორის
მომზადების
კურსები; საინჟინრო სკოლაში საინჟინრო ათეულის
მეთაურის და მესანგრის ძირითადი კურსები; ტანკი ტ-72-ის მემიზნე-ოპერატორების და ტანკი
ტ-72-ის მეთაურის კურსები; ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი“ - აშშ-ს
რეზერვის ოფიცრის მომზადების კორპუსის კადეტებთან; სამთო სკოლის ინსტრუქტორების
გადამზადების კურსები; სამეთაურო საშტაბო სწავლება „გორდა-2016“
საქართველოს
ეროვნული
გვარდიის
ბრიგადებთან ერთად (ნორვეგიის სამეფოს
შიდა
გვარდიის
ინსტრუქტორების ხელშეწყობით); სწავლების დაგეგმვის პროცესის კურსი (EPPC) (11
სამხედრო მოსამსახურე); მრავალეროვნული სწავლება „NOBLE PARTHER 2016“ (ვაზიანის
პოლიგონი); სამეთაურო საშტაბო სწავლება „შამქორი2016“; ოცეულის სიტუაციური
სწავლება 51-ე ქვეითი ბატალიონის III ქვეითი ასეულის პირადი შემადგენლობის
მონაწილეობით (დ/პ ოსიაური; გორის/ვაზიანის სასროლეთი); „დიდგორი 2016“ სამეთაუროსაშტაბო სწავლება - I ეტაპი - სახმელეთო ჯარების მე-4 მექანიზირებული ბრიგადის
სამეთაურო მომზადება (CAD TW), II ეტაპი - სპეციალური ოპერაციების ძალების
სამეთაურო მომზადება „LTP“, III ეტაპი - სახმელეთო ჯარების მე-4 მექანიზირებულ
ბრიგადასთან სწავლება ,,JCATS“-ის გამოყენებით; 32-ე ბატალიონის საბრძოლო მაშველის
გადასროლისწინა მომზადების პირველი ეტაპი; სამშვიდობო მისიაში მონაწილე
ქვედანაყოფების კავშირგაბმულობის სპეციალისტთა გადასროლისწინა მომზადება; 32-ე
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ბატალიონისა და გვარდიის ოცეულის გადასროლისწინა სწავლება; საშტაბო - სამეთაურო
სწავლება JCATS-ის
გამოყენებით (სიმულაციურ სასწავლო ცენტრში - 192 სამხედრო
მოსამსახურე); სამეთაურო-საშტაბო სწავლება (319 სამხედრო მოსამსახურე); უწყებათაშორისი
სამეთაურო-სწავლება „დიდგორი 2016“ (სასწავლო ცენტრი კრწანისი); მრავალეროვნული
სამეთაურო-საშტაბო და საველე საწვრთნელი სწავლება „AGILE SPIRIT 2016“ (ვაზიანი,
ორფოლო); საქართველო - აშშ სპეცდანიშნულების ძალების სწავლება „JACKAL STONE 2016“
(ვაზიანი - ძირითადი ბაზა);
4.8 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:












საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო



სახელოვნებო - საგანმანათლებლო დაწესებულებები

ყველა უმაღლეს და პროფესიულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შედგა
სხვადასხვა ტიპისა და მიმართულების 139 კონცერტი, 13 საღამო, 53 მასტერკლასი და
ვორქშოფი, 23 სპექტაკლი, 18 გამოფენა, სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს 14 ეროვნულ და
საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში;
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის
10
ხელშეკრულება,
განხორციელდა 58
საერთაშორისო პროექტი; ჩატარდა 18 საჯარო ლექცია. Erasmus-ის პროგრამის ფარგლებში
უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაირიცხა 44 სტუდენტი.
სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლებში გაიმართა სხვადასხვა ტიპისა და
მიმართულების 83 კონცერტი და საღამო, 15 მასტერკლასი, 5 გამოფენა. მოსწავლეებმა
მონაწილეობა მიიღეს 27 სხვადასხვა ტიპის საჯარო ღონისძიებაში და 5 სპექტაკლში.
გაიმართა 17 ეროვნული და რეგიონალური კონკურს-ფესტივალი, 36-მა მოსწავლემ მიიღო
მონაწილეობა და მოიპოვა ჯილდოები.
ხელი შეეწყო პროფესიულ პროგრამებზე სწავლისათვის 9 სტუდენტს, სამაგისტროზე - 7,
უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლებში 7 წარჩინებული
ქართველი სტუდენტის სწავლას, საერთაშორისო კონკურსებში და მასტერკლასებში 31
სტუდენტისა და მოსწავლის მონაწილეობას.

ხელი შეეწყო:
 სსიპ - აპ. ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის 9 სტუდენტის პროფესიულ
პროგრამებზე I სემესტრის, სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 7
სტუდენტის სამაგისტრო და 7 სტუდენტის უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო საგანმანათლებლო
სასწავლებლებში სწავლის დაფინანსებას;
 პროექტს „კამერტონი - საქართველო“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს განსაკუთრებული
მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულმა ახალგაზრდებმა;
 სსიპ - ევ. მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის „ნიჭიერთა
ათწლედის“ ახალგაზრდა შემსრულებელთა მეორე ეროვნულ კონკურსში მონაწილეობას და
ამავე სასწავლებლის მოსწავლეების ქ. ვილნიუსის დვორიონასის სახელობის ახალგაზრდა
პიანისტთა მე-11 საერთაშორისო კონკურსსა და ქ. სოფიის მე-12 საერთაშორისო კონკურსში
„ახალგაზრდა ვირტუოზები“ მონაწილეობას.
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სსიპ - უმაღლესი და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების 28
სტუდენტსა და მოსწავლეს მონაწილეობას საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში და
მასტერკლასებში, მათი პროფესიული ზრდა-დაოსტატების მიზნით.

4.9 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
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
მიმართულებით;

•

და

სახელმწიფო

ენობრივი

პოლიტიკის

განხორციელების

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით დაიხვეწა მასწავლებლის მომზადების
საგანმანათლებლო

პროგრამის

დარგობრივი

მახასიათებელი,

შემუშავდა

მასწავლებლის

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის წესი;
•

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცედურების დახვეწის მიზნით,

•

მომზადდა შესაბამის სახელმძღვანელო;
ჩატარდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების

ავტორიზაციის

საბჭოს

15

სხდომა,

ავტორიზაცია მიენიჭა 75 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას, ავტორიზაცია გაუუქმდა 2-ს,
კონტინგენტი გაეზარდა 10 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას, კონტინგენტის გაზრდაზე
უარი ეთქვა 3-ს, წარმოება შეწყდა 5 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის
გაუქმებასთან დაკავშირებით;
•

ჩატარდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 10 სხდომა,
ავტორიზაცია მიენიჭა 8 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, უარი ეთქვა ერთს,
ავტორიზაცია გაუუქმდა ერთი პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, წარმოება შეწყდა 6
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით,
პროგრამების დამატებასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 3 გადაწყვეტილება;

•

ჩატარდა

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ავტორიზაციის

7

სხდომა

და

ავტორიზაცია მიენიჭა 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, პროგრამების დამატებასთან
დაკაშირებით მიღებულ იქნა 8 გადაწყვეტილება, წარმოება შეწყდა 8 უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით, სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა
გაეზარდა 3 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებას

მიეცა

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამების

განხორციელების

უფლებამოსილება.
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•

ჩატარდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 14 სხდომა და აკრედიტაცია
მიენიჭა 111 საგანმანათლებლო პროგრამას, უარი ეთქვა 19 - ს;

•

საქართველოში გაცემულ საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების
თაობაზე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 3 195 განცხადებით
წარმოდგენილი იქნა 3 690 დოკუმენტი, 3 456 დოკუმენტთან დაკავშირებით დასრულდა
ადმინისტრაციული წარმოება;

•

ცენტრის მიერ საქართველოში გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების ლეგალიზაციასა და
აპოსტილით დამოწმებასთან დაკავშირებით, განხილულ იქნა 4 257 განცხადება. ლეგალიზებულ
იქნა/აპოსტილით დამოწმდა 5 448 დოკუმენტი;

•

მომზადდა 3 721 უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (მათ შორის - 58 უარი),
454 ბრძანება განათლების მიღების ფაქტის დადასტურების თაობაზე, 8 ბრძანება ლიცენზირებულ
რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე, 263 ცნობა უცხოეთის საგანმანათლებლო
დაწესებულების სტატუსის შესახებ და 5 ბრძანება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული
უმაღლესი განათლების აღიარების შესახებ;

•

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით
ისარგებლა 2 076-მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 1 753-მა სტუდენტმა, ხოლო
2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით
ისარგებლა 5 511 -მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 2 923 -მა სტუდენტმა;

•

დასრულდა და რეესტრში ასახულია 26 ჩარჩო დოკუმენტისა და 401 მოდულის შინარსობრივი

•

ინფორმაცია, 12 206 მონაცემი მასალის, ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის შესახებ;
დამტკიცდა 35 პროფესიული სტანდარტი რომელიც დანერგვის და ჩარჩო დოკუმენტების
კომპონენტებთან

წარედგინათ

პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელი

დაწესებულებებისათვის, ოპტიმიზაციის პროცესში გადაიხედა 44 პროფესიული სტანდარტი,
შემუშავდა/გადამუშავდა 31, ამასთანავე შეიქმნა 31 შეფასების სტანდარტი ახალი ფორმით.

4.11

სამართალდამცავი

გადამზადება,

საარქივო

სტრუქტურებისთვის
ფონდების

მაღალკვალიფიციური

დიგიტალიზაცია,

კადრების

სამეცნიერო-კვლევითი

მომზადება,

საქმიანობა

და

მოქალაქეთა მომსახურება (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 46 სტუდენტის სწავლება,
საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლებას გადიოდა 110 სტუდენტი.
ჩატარდა პატრულ-ინსპექტორთა, უბნის ინსპექტორთა და დეტექტივ-გამომძიებელთა ტესტირება,
კერძოდ: დეტექტივ-გამომძიებლისა და უბნის ინსპექტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 338 თანამშრომელმა, უბნის უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებლის
ან უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლის თანამდებობაზე დანიშნულ კურსგავლილ/პროგრამაგავლილ
მოსამსახურეთა გადამზადების კურსი გაიარა 15 მოსამსახურემ, პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების
სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 188 თანამშრომელმა, წვევამდელების
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სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის
სპეციალური წოდების
მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების კურსი გაიარა 175 მოსამსახურემ, არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი სპეციალიზირებული პოლიციელის მომზადების
პროგრამა გაიარა 474 თანამშრომელმა, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში მოსამსახურეთა
თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარა 24 თანამშრომელმა,
სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში
თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარა 52 მოსამსახურემ,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის სპეციალისტთა და უმცროს ოფიცერთა
მომზადების პროგრამა გაიარა 10 მოსამსახურემ, პატრულ-ინსპექტორთა გადამზადების პროგრამა
ტაქტიკურ და საცეცხლე მომზადებაში გაიარა 219 თანამშრომელმა, ცეცხლსასროლი იარაღისა და
სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი გაიარა 377
თანამშრომელმა, უსაფრთხოების საკითხებში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა
გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 17 მოსამსახურემ, საქართველოს საბანკო
მომსახურეობის საინკასაციო სამსახურის სპეციალური მომზადების კურსი დაამთავრა 22 პიროვნებამ,
დაცული ტერიტორიების თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა გაიარა 55 პიროვნებამ,
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ჯგუფებში მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა
სამინისტროს 579 თნამშრომლის გადამზადების პროგრამა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, მანდატურთა მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 151 პიროვნებამ;
შსს გენერალური ინსპექციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის
ცხელი ხაზის
ოპერატორების გადამზადების სასწავლო კურსი გაიარა 8 პიროვნებამ, საქართველოს სასაზღვრო
პოლიციის სწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოს ოფიცერთა სპეციალური გადამზადების
პროგრამა ადგილმდებარეობაზე ორიენტირების მეთოდებსა და პირველად სამედიცინო დახმარებაში
დაამთავრა 10 მოსამსახურემ, შსს სამინისტროს სსდ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო
დაცვის დეპარტამენტის ზღვაზე კანონაღსრულების სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა
54 მოსამსახურემ, მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
გაიარა 59 მოსამსახურემ, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის
თანამშრომელთა მოტონავი TUNA - 450-ის და გასაბერი ნავი A-270-U-ს დამოუკიდებლად მართვის
სასწავლო პროგრამა გაიარა 42 პიროვნებამ;
მომზადდა საარქივო დოკუმენტების ანოტაციები, განხორციელდა საარქივო ფონდების დეტალური
აღწერილობის მონაცემთა ბაზაში შეტანა, ხოლო დაზიანებულ საარქივო მასალებს ჩაუტარდა
რესტავრაცია.
4.12 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 58 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი





დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, ჩეხეთის, ავსტრიის, იაპონიის, ესტონეთის, ლიტვის,
უნგრეთის, ისრაელის, გერმანიის, პოლონეთის, აშშ-ს, ნიდერლანდების, შვეიცარიის,
საფრანგეთისა და ესპანეთის უნივერსიტეტებში სწავლა დაუფინანსდა 138 სტუდენტს;
„საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამის (იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი)“
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ იქნა საზღვარგარეთ მცხოვრები რვა ქართველი
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ახალგაზრდა, რომლების ერთწლიანი მანდატით გახდებიან „საქართველოს ახალგაზრდა
ელჩები“ თურქეთის, აშშ-ს, შვედეთის, საფრანგეთის, ბელგიის სამეფოს, პოლონეთის,
გერმანიის ფედერაციული რესპიბლიკის, ნიდერლანდების სამეფოში და ადგილსამყოფელ
ქვეყნებში განახორციელებენ კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებს.

4.13. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო
ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
 ჩატარდა სოციალური უნარების, იურიდიული, ფინანსური და ინფორმაციული მიმართულებების
სხვადასხვა ტრენინგები. ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის სულ 2 689
წარმომადგენელი. მონაწილეთა 80%-ზე მეტის მიერ დაფიქსირდა ტრენინგების დადებითი შეფასება;
ასევე, ჩატარდა:
 საჯარო ლექცია/დისკუსია − „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული პოლიტიკა და
საჯარო სამსახურის რეფორმა“;
 ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს იმიტირებული პროცესი;
 ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში;
 წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია;
 ინსტიტუციური სასწავლო ვიზიტი იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და საკანონმდებლო
მაცნეში;
 საზაფხულო სკოლა თემაზე „ადამიანის უფლებები“;
 ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ლექციათა
ციკლი.
 ტესტირება გაიარა 7 825 პირმა, (თვითმმართველმა ორგანოები, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციები), შემუშავდა 2 390 ტესტური დავალება,
რომლის შექმნასა და გადამოწმებაზე იმუშავა შესაბამისი სფეროს 35 ექსპერტმა;
 ყვარელში განხორციელდა 48 სხვადასხვა სახის პროექტი. სტუმართა რაოდენობა იყო 1 512;

4.14. მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული
კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.



საანფარიშო პერიოდში სწავლება დაასრულა თერთმეტმა იუსტიციის მსმენელმა;
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 43 ტრეინინგი
მოსამართლეებისთვის, ხოლო სასამართლოს სხვა მოსამსახურეთათვის 18 ტრენინგი;
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4.15. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
 საგადასახადო კანონმდებლობის, აუდიტის ჩატარების გაცნობისა და პრაქტიკული ცოდნის მიღების
მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტისა და დავების
განხილვის სამსახურის თანამშრომლებმა გაიარეს სასწავლო კურსი „საგადასახადო კანონმდებლობა
და აუდიტის განხორციელების პროცედურები“ (24 მსმენელი);
 ინგლისურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი მოლაპარაკებების უკეთ წარმართვის მიზნით,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისთვის დასრულდა ტრენინგის
მეორე ეტაპი ინგლისურ ენაში (102 მსმენელი);
 ქართული ენის ნორმების დაცვის, გამართული მიმოწერის წარმართვისა და საქმიანი ქაღალდების
ეფექტიანად შედგენის მიზნით, სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის და მომსახურების
სააგენტოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი „პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია“
(36 მსმენელი);
 ფინანსების
მართვის
რეფორმის
პროგრამის
ფარგლებში,
სახაზინო
სამსახურის
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „Cash Management“ (14 მსმენელი) და „ინვესტიციების
მართვა“ (16 მსმენელი). ასევე, სახაზინო სამსახურის თანამშრომლებისათვის საერთაშორისო
სტანდარტების სამოქმედო გეგმის მიხედვით ჩატარდა ტრენინგი „საჯარო სექტორის
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედო გეგმა“ (22 მსმენელი);
 ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სსიპ-შემოსავლების სამსახურის
თანამშრომლებისთვის ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ფორმებისა
და პრინციპების, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
ასპექტების, ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების წესის, აღსრულების საკითხების, დავებისა
და პრობლემების გადაჭრის გზების, სახელმწიფოსა და საჯარო მოსამსახურეთა პასუხისმგებლობის
საკითხების განხილვის მიზნით, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ზოგადი ადმინისტრაციული
სამართალი“ (22 მსმენელი);
 აშშ-ის საელჩოსთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში სსიპ - შემოსავლების სამსახურის
შუა რგოლის მენეჯერებისათვის ლიდერობის უნარების განვითარების მიზნით ჩატარდა
ტრენინგები თემაზე „ლიდერობა და მართვა“ (20 მსმენელი);
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციაზე
პროფესიული მიმართულების ტესტირება და ინგლისური ენის ტესტირება/გასაუბრება ჩაუტარდათ
დასაქმების მსურველ კანდიდატებს (სულ 454 კანდიდატი);
 საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობისა და პრაქტიკული ცოდნის მიღების მიზნით,
განხორციელდა სასწავლო კურსი „საგადასახადო კანონმდებლობა“ (58 მსმენელი);
 საგადასახადო კანონმდებლობის, საგადასახადო აუდიტის განხორციელების პროცედურების,
აუდიტის არსის და ამ მიმართულებით პრაქტიკული ცოდნის მიღების მიზნით, კერძო საწარმოების
წარმომადგენლებსა და ფიზიკურ პირებს ჩაუტარდათ და აგრეთვე, ამჟამად მიმდინარეობს
სასწავლო კურსი „საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები“
(50 მსმენელი);
 მოგების გადასახადის რეფორმის განხილვის მიზნით, განხორციელდა ფინანსთა მინისტრის
შეხვედრა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან (25 მსმენელი);
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 საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროსა
და
სხვა
სამინისტროების
შიდა
აუდიტის
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა „პროგრამული ბიუჯეტირების პრაქტიკაში
დანერგვა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები“ (სულ 21 მსმენელი);
 საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის დაგეგმვის, შესრულებისა და კონტროლის კუთხით
ხარისხის ამაღლების მიზნით, საჯარო დაწესებულებათა თანამშრომლები და საშუალო რგოლის
მენეჯერები ესწრებოდნენ სასწავლო კურსს „საჯარო ფინანსების მართვა“ (44 მსმენელი);
 სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის, შესყიდვების დაგეგმვისა და ტენდერის ჩატარების
პროცედურების შესწავლის მიზნით, განხორციელდა სასწავლო კურსი „სახელმწიფო შესყიდვები“
(12 მსმენელი);
 აკადემიამ განახორციელა აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ტექნიკური სამშენებლო
ლაბორატორიის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსის შესარჩევი ეტაპის
(პროფესიული მიმართულების, კომპიუტერული უნარების და ინგლისური ენის დონის დასადგენი
ტესტირება) ორგანიზება და ჩატარება (431 აპლიკანტი);
 ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და ააიპ თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრის
ორგანიზებით სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ევროკავშირის სტრუქტურებისა და
ინსტიტუტების გაცნობის მიზნით ჩატარდა ტრენინგები: „ევროკავშირის სტრუქტურებისა და
ინსტიტუტების მოდელირება“ (სულ 50 მსმენელი);
 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 ტრენინგი „სისტემური აუდიტი“ (50 მსმენელი) და „შიდა
აუდიტის საფუძვლები“ (16 მსმენელი);
 USAID-ის პარტნიორ ორგანიზაციასთან „მმართველობა განვითარებისათვის“ თანამშრომლობით,
სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი: „საჯარო სამსახურში
საქმიანობის სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები“ (20 მსმენელი);
 ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის
ფარგლებში ჰოლანდიელი ექსპერტების ჩართულობით ჩატარდა ტრენინგი: „მხარჯავი
დაწესებულების როლის გაძლიერება საბიუჯეტო პროცესში“ (34 მსმენელი);
 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამხრეთ კავკასიის ოფისთან
თანამშრომლობით
საქართველოს
რეგიონების
ააიპ-ების
ფინანსური
მიმართულების
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების
სისტემა“ (191 მსმენელი);
 ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო უწყებების
თანამშრომლებისათვის ჩატარდა სასწავლო კურსები: „საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბუღალტრო
აღრიცხვა-ანგარიშგება“ (21 მსმენელი) და „სახელმწიფო შესყიდვები“ (20 მსმენელი);
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინსტიტუტთან
თანამშრომლობით, საქართველოს, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის საჯარო მოხელეებისთვის
ჩატარდა სასწავლო კურსი თემაზე - „ფისკალური ანალიზი და პროგნოზირება“, რომელიც მიზნად
ისახავდა მონაწილეებისთვის მიეწოდებინა სიღრმისეული ცოდნა ფისკალური საკითხებისა და
ფისკალური პოლიტიკის მაკროეკონომიკურ ეფექტებზე (28 მსმენელი);
 ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ჰარმონიზაციის ცენტრის
ორგანიზებით და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის სუბიექტის
თანაორგანიზებით, აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო სექტორის
შიდა აუდიტორებისათვის გაიმართა მასშტაბური ტრენინგი შემდეგ თემებზე: „აუდიტის რისკის
მენეჯმენტი“ (13 მსმენელი), „რისკის მართვის აუდიტი“ (25 მსმენელი), „ინფორმაციის მართვის
აუდიტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესაძლო ძლიერი და სუსტი მხარეები“ (19 მსმენელი).
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4.16. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)

თანამშრომელთა

მომზადება

და

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
 საანგარიშო პერიოდში

ჩატარდა ტრენინგის საჭიროებების კვლევა სპეციალური კითხვარის

მეშვეობით. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების,
პენიტენციური
ეროვნული

დაწესებულებების,

სააგენტოს

მიერ

არასაპატიმრო

მოწოდებული

სასჯელთა

ინფორმაციის

აღსრულებისა
ანალიზის

და

პრობაციის

საფუძველზე

შედგა

კვარტალურად გაწერილი 2016 წლის სასწავლო გეგმა.
 სამუშაო ჯგუფებმა განახორციელეს ახალი სასწავლო პროგრამების მომზადება და არსებული
სასწავლო პროგრამების რევიზია. ახალი და განახლებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით
ხორციელდებოდა სხვადასხვა ტრენინგები;
 სასწავლო ცენტრში ჩატარებული სერტიფიცირების პროცესში მონაწილეობა მიიღო

1 750-მა

მოსამსახურემ. თანამდებობაზე უკონკურსოდ, არაუმეტეს ექვსთვიანი გამოსაცდელი ვადით
დანიშნული პირებისათვის განკუთვნილი პირველადი მომზადების სასწავლო კურსის ფარგლებში
მომზადება გაიარა 266-მა მოსამსახურემ;
 სასწავლო ცენტრმა საანგარიშო პერიოდში

მოამზადა და განახორციელა 128 სასწავლო

ღონისძიება/ტრენინგი. სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნულ ტრენინგებში მონაწილეობა
მიიღო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში მომუშავე 2 809-მა მსმენელმა,
კერძოდ: სამინისტროს აპარატის და პენიტენციური დაწესებულებების 2 481 და სსიპ არასაპატიმრო

სასჯელთა

აღსრულებისა

და

პრობაციის

ეროვნული

სააგენტოს

328-მა

წარმომადგენელმა;
 საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 24 328 კაც/ტრენინგ/დღე, ხოლო ტესტირებაში მონაწილეთა
საერთო რაოდენობის 90%-მა გადალახა საგამოცდო ბარიერი.

4.18. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული
კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 8 საჯარო ლექცია, 7 მოკლე კურსი, 4 უცხო ენის სასწავლო კურსი, 2
სემინარი, 1 სამუშაო შეხვედრა, 5 ტრენინგი და ქართული ენის კურსი დიპლომატებისათვის. გაფორმდა
2 ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
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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 - 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

ეკონომიკური პოლიტიკის, საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების, მდგრადი განვითარების,
ტრანსპორტის, მშენებლობის, საპენსიო სფეროს, ინვესტიციების და კომუნიკაციების კუთხით
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 მომზადდა: 2016 წლის პირველი კვარტლის მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების
ანალიზი;
სექტორული
მიმოხილვები/პრეზენტაციები;
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების და ანალიტიკური ცენტრების ანგარიშების/კვლევების ანალიზი და
პრეზენტაციები;
 ეკონომიკაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით გაიმართა შეხვედრები
შესაბამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, სტრუქტურულ ერთეულებთან, ბიზნეს ასოციაციების
წარმომადგენლებთან და სხვა უწყების წარმომადგენლებთან;
 მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყანაში მიმდინარე უახლესი და გასული წლის ეკონომიკური
მოვლენების მიმოხილვის ანალიტიკურ დოკუმენტზე, რომელიც მოიცავს მაკროეკონომიკური
პროცესების, მათი მიზეზების ანალიზს და აგრეთვე, შეფასებას სხვადასხვა მაჩვენებლის შემდგომი
განვითარების შესახებ;
 მომზადდა:
 ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაცია, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში მიმდინარე
ეკონომიკური პროცესების ანალიზს, ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (მთლიანი
შიდა პროდუქტი, ინფლაცია, საგრეო ვაჭრობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები,
მონეტარული და ფინანსური ინდიკატორები, საგარეო სექტორის სტატისტიკა და სხვა
მაჩვენებლები) ანალიზსა და მათ შესახებ ინფორმაციას;
 დასაქმებისა და ხელფასების სტატისტიკის შესახებ ანალიტიკური პრეზენტაცია, რომელიც
მოიცავს შრომის ბაზრის განვითარების შეფასებას და შრომის ბაზრის ინდიკატორების
ანალიზს;
 პრეზენტაცია ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელ ფაქტორებზე და გაანალიზებულ იქნა
ეკონომიკური ზრდის დეკომპოზიცია;
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მიმდინარეობდა
მუშაობა
ეკონომიკურ
მოდელებზე
სხვადასხვა
მაკროეკონომიკური
მაჩვენებლების გასაანალიზებლად და აგერთვე, აქტიური მუშაობა სარეიტინგო კომპანიებთან
(Doing Business, Fitch, Standard and Poor’s, Moody’s). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს
პოზიციების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა ბიზნეს გარემოს მარეგულირებელი
საკანონმდებლო ბაზის იდენტიფიცირება და გაკეთდა საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს
პოზიციების გაუმჯობესების პროგნოზები;
განხილულ იქნა დანერგილი რეგულაციების შესაბამისობის შეფასება და მისი გავლენის შეფასება
ბიზნეს გარემოზე. საერთაშორისო ექსპერტებისა და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით
მიმდინარეობდა მუშაობა რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტზე;
მომზადდა პუბლიკაცია „მაკროეკონომიკური მიმოხილვა“ და ბროშურა „საქართველო მსოფლიო
რეიტინგებში
2012-2016“,
რომელშიც
თემატურად
არის
მოცემული
საქართველოს
გაუმჯობესებული პოზიციები და შეფასებები სხვადასხვა რეიტინგებში. გაკეთდა საერთაშორისო
სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის რეიტინგის „მსოფლიო ეკონომიკური
თავისუფლება" მიმოხილვა/ანალიზი და ასევე, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2016-2017
წლების „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ შეფასება და მომზადდა ანგარიში;
მომზადდა: 2015 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვრცელი ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში;
მიმდინარე წლის სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად, საქართველოსა და ევროკავშირისა და
ევროპის სხვა ქვეყნებს შორის ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში; 2016
წლის იანვარ-თებერვლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი, რის შედეგადაც გამოიკვეთა
საქართველოს საერთაშორისო ბაზრების წილობრივი სტრუქტურის ცვლილება რეგიონალურ
ჭრილში (საქართველოს ექსპორტი, რომელიც მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული დსთ-ს
რეგიონზე, ნაწილობრივ გადანაწილდა ევროკავშირისა და აზიის შორეული აღმოსავლეთის
ქვეყნების სამომხმარებლო ბაზრებზე (ჩინეთი, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია და სხვა));
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო
სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA) განხორციელების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის
მიხედვით მომზადდა წლიური ანგარიში;
დასრულდა მოლაპარაკებები და ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაციას (EFTA) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შეიქმნა ვაჭრობის
საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენს დიალოგის პლატფორმას
სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის;
გაიმართა საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (FTA) ფარგლებში
დაარსებული ერთობლივი კომიტეტის მორიგი სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა საქართველოთურქეთ-ევროკავშირს შორის საქონლის წარმოშობის დიაგონალური კუმულაციის გამოყენებისა
და ასევე, საქართველოსთან ორმხრივ ვაჭრობაში თურქეთის მხრიდან საიმპორტო ტარიფების
შემდგომი ლიბერალიზაციის საკითხები;
გაკეთდა აზიის რეგიონის ქვეყნების საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის ანალიზი, პრეფერენციული
სავაჭრო რეჟიმის დასამყარებლად და პრიორიტეტული ქვეყნების განსაზღვრის მიზნით;
მომზადდა: აზია-აფრიკის რეგიონისა და სხვა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან 2015
წლის ორმხრივი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვრცელი ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში;
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გათვალისწინებით თურქეთის საიმპორტო ბაზრის
ანალიზი, საქართველოსა და დსთ-ს წევრ ქვეყნებს შორის ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი
სტრუქტურულ ჭრილში და აგრეთვე, 2016 წლის საანგარიშო პერიოდის ორმხრივი საგარეო
სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი და ანალიზის შედეგების მიხედვით (კლების ტენდენციის
გათვალისწინებით) ჩატარდა ექსპორტიორების გამოკითხვა (პროდუქციის მიხედვით) ექსპორტის
შემცირების მიზეზების/პრობლემების დასადგენად და გამოსავლენად;
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მომზადდა სხვადასხვა ქვეყნების (ჩინეთი, ეგვიპტე, არაბთა გაერთიანებული საემიროები,
ინდოეთი, ისრაელი, ირანი, კატარი, კორეა, სინგაპური, იაპონია, გერმანია, საფრანგეთი, შვეიცარია,
ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, თურქეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, გაერთიანებული სამეფო, ისლანდია,
ნორვეგია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ყაზახეთი, სომხეთი, რუსეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი,
უკრაინა, აშშ, კანადა, მექსიკა, ბრაზილია, არგენტინა, კოლუმბია, ეკვადორი, პერუ და ურუგვაი)
საიმპორტო ბაზრების პირველადი ანალიზი იმ პროდუქციის გამოვლენის მიზნით, რომლის
ექსპორტის ზრდა/შეთავაზება შესაძლებელია საქართველოს მხრიდან;
„საქართველოსა და OPEC-ის საერთაშორისო განვითარების ფონდს (OFID) შორის ინვესტიციების
წახალისებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტის განხილვის მიზნით გაიმართა
უწყებათაშორისი შეხვედრები და ჩატარდა ვიდეო კონფერენცია OFID-ის წარმომადგენლებთან;
ხელი მოეწერა: შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ (ქ. ლუბლიანა) და „საქართველოს მთავრობასა და
თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის ინვესტიციების ორმხრივად დაცვისა და
წახალისების შესახებ შეთანხმებას“ (ქ. ანკარა).
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ
ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით ხელი მოეწერა „საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის
კომერციის სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს“ და „საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომერციის
სამინისტროს
შორის
საქართველო-ჩინეთის
თავისუფალი
ვაჭრობის
შეთანხმებასთან
დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაჩქარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს“;
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოსა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის სავაჭროეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხებზე;
ქ. ასტანაში ჩატარდა საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური
თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-8 სხდომა. ხელი მოეწერა „საქართველოს
მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტების, მეტროლოგიისა და
შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებას;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინაციით და
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD) მჭიდრო
თანამშრომლობით შემუშავდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგია 2016-2020
წლებისთვის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა;
დამტკიცდა საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020
წლებისთვის და საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 20162017 წლების სამოქმედო გეგმა;
OECD-თან თანამშრომლობით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე „Promoting Responsible Business
Conduct in Georgia”. განხილულ იქნა საქართველოს შესახებ OECD-ის 2016 წლის განახლებული
ანგარიში „Responsible Business Conduct in Georgia” და მომზადდა შენიშვნები. საქართველო-OECDის გლობალური ფორუმისთვის მომზადდა პრეზენტაცია მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით
სამომავლო თანამშრომლობის სფეროების შესახებ;
მომზადდა „პრაღის პროცესის“ მინისტერიალზე შემაჯამებელი დოკუმენტის სახით მისაღები
დეკლარაციის პროექტი;
განხილულ იქნა: ENPARD III-ის საბიუჯეტო დახმარების მატრიცა და მომზადდა შენიშვნები;
„შიდა რესურსების მობილიზაციის გაუმჯობესება ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის ქვეპროგრამა 3“-ს სასესხო შეთანხმების ტექსტები და მიეწოდა საქართველოსა და აზიის განვითარების
ბანკს (ADB); საქართველოსა და არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდს შორის
გასაფორმებელ სასესხო შეთანხმების პროექტის „ბათუმი-ახალციხის გზის პროექტი“-ი (ხულოგოდერძის მონაკვეთის დაფინანსებასთან დაკავშირებით) და მომზადდა დასკვნა; ,,სამუშაოს
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მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების
პროექტი; მსოფლიო ბანკის და საბანკო სფეროს წარმომადგენლებთან „დეპოზიტების დაზღვევის
შესახებ“ კანონპროექტი; მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული „მიგრაცია და
განვითარება“-ის ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტის პროექტი და მომზადებულ იქნა
შენიშვნები;
განხილული იქნა და მომზადდა დასკვნები: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან
(EBRD) „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი“-ს სასესხო და საგრანტო დაფინანსების
პროექტებზე; საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტზე; საქართველოსა
და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გასაფორმებელ „თბილისის
ავტობუსები“-ს პროექტთან დაკავშირებით სასესხო შეთანხმების და საგრანტო ხელშეკრულების
პროექტებზე; საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს (ADB) შორის ,,მეორადი გზის
გაუმჯობესების პროექტის“ სასესხო შეთანხმების პროექტზე; საქართველოსა და აზიის
განვითარების ბანკს (ADB) შორის გაფორმებული „ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
საინვესტიციო პროგრამა - პროექტ 6“-თან დაკავშირებით; ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და
საქართველოს მთავრობას შორის „ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს
მთავრობისთვის მიცემული სახელმწიფო კრედიტებით წარმოქმნილი საქართველოს მთავრობის
დავალიანების განმეორებით რესტრუქტურიზაციის“ გასაფორმებელ ხელშეკრულების პროექტზე;
საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის 2013 წლის 20 აგვისტოს
ხელმოწერილი
,,წყლის
ინფრასტრუქტურის
განახლების
პროექტი
II"-ის
ფინანსურ
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ წერილი-შეთანხმების პროექტზე;
გრძელდებოდა აქტიური თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გარემოსდაცვითი და
კლიმატის ცვლილებების პანელის (EaP Panel on Environment and Climate Change) მიერ
ინიცირებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-2 პლატფორმის ,,ეკონომიკური ინტეგრაცია და
კონვერგენციის” (Platform on Economic Integration and Convergence) ფარგლებში მიმდინარე
პროექტთან „აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში მწვანე ეკონომიკის განვითარება” (EaP – Green);
მონაწილეობა იქნა მიღებული: „ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკის
ეკოლოგიზაცია“ (EaP GREEN) პროექტის საკოორდინაციო კომიტეტის მე-5 სხდომაში (ქ.
ბრიუსელი); „ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მწვანე ეკონომიკის
ხელშეწყობა“ (EaP Green) პროგრამის ფარგლებში, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ ქ. კიშინიოვში გამართულ ექსპერტთა რეგიონული
კონფერენციის მუშაობაში; „მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებში“ პროგრამის (Greening Economies in Eastern Partnership Countries - EaP GREEN)
კომპონენტის „რესურსეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო
პროექტი“ ფარგლებში გამართული ფორუმის მუშაობაში;
მონაწილეობა იქნა მიღებული მსოფლიო ბანკის და ენერგეტიკული თანამეგობრობის
ორგანიზებით ქ. ვენაში გამართულ ვორქშოფში, სადაც განხილული იყო ენერგოეფექტურობის
დირექტივის დაფინანსების, განხორციელების გზები და მაგალითები დასავლეთ ბაკლანეთის და
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის და ასევე, ნაჩვენები იყო დასავლეთ ევროპის ქვეყნების
საუკეთესო გამოცდილების მაგალითები;
მიმდინარეობდა მუშაობა: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) და ფინურ
კომპანია „ვითითი“-სთან თანამშრომლობით საყოფაცხოვრებო სექტორის სამართლებრივი ბაზის
დახვეწის მიმართულებით; EBRD-ს ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად, ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაზე (NEEAP); გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) ერთად
„კერძო სექტორის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ მწვანე ზრდის პოლიტიკის დოკუმენტზე;
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გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებზე (SDG), კერძოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსათვის განკუთვნილი ინდიკატორების განსაზღვრასა და მათ
კოორდინაციაზე;
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს EC-LEDS პროექტის ფარგლებში გრძელდებოდა
მუშაობა დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე;
მონაწილეობა იქნა მიღებული შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და
კონრად ადენაუერის ფონდის ორგანიზებით ქ.კიევში გამართული სემინარის „მცირე და საშუალო
მეწარმეობა და მწვანე ეკონომიკა“ მუშაობაში, სადაც გაკეთდა პრეზენტაცია თემაზე „საქართველოს
მწვანე განვითარების გზა“;
საქართველოში ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის პრინციპების ეტაპობრივად დამკვიდრების
მიზნით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მიერ OECD-თან ერთად ორგანიზებულ იქნა სემინარი თემაზე
„საქართველოში ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (RBC) ხელშეწყობა“;
მიმდინარეობდა მუშაობა დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან (DANIDA)
პროექტზე „ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“,
რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით შემუშავდება და
დაინერგება: სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო კოდექსის შესაბამისად საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
„შენობა-ნაგებობების
ენერგოეფექტიანობის
შესახებ“
და
საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა;
საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით
შემუშავდა „შემთხვევის მოკვლევისთვის მომკვლევთა მომზადების სახელმძღვანელო“ და „საჰაერო
ხომალდის საავიაციო შემთხვევის მომკვლევთა შერჩევა-მომზადების სახელმძღვანელო“.
აზიის განვითარების ბანკის მიერ ტექნიკური დახმარების (გრანტი) პროექტის ფარგლებში
მომზადდა ტრანსპორტის პოლიტიკის დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა;
ქ. ბათუმში გამართულ პირველ საერთაშორისო საზღვაო ფორუმ-კონფერენციაზე ,,Georgia
international Maritime Forum” ხელი მოეწერა „უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს
მთავრობას შორის უკრაინისა და საქართველოს ნავსადგურების გავლით პირდაპირი
საერთაშორისო სარკინიგზო-საბორნე მიმოსვლის ორგანიზების შესახებ“ შეთანხმებას;
ქ. ვაშინგტონში გამართულ გლობალურ ინფრატსტრუქტურულ ფორუმზე (Global Infrastructure
Leadership Forum) წარდგენილ იქნა საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი
სატრანსპორტიო ინფრასტრუქტურული პროექტები. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
პროექტი ფორუმის ორგანიზატორების მიერ დასახელდა წლის ყველაზე მნიშვნელოვან
სტრატეგიულ პროექტად. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარების
პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია (ქართულ-ამერიკული კომპანია შპს
,,ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“) და მასთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები
საინვესტიციო შეთანხმების პროექტზე;
დამტკიცდა „საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და ნავსადგურის აკვატორიაში გემების
მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირების წესი“ და აგრეთვე,
განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში („გემის
სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესები“; „ნავსადგურსა და მის
მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესი“; „მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი
დამზადების, გაცემისა და გამოყენების წესი“);
ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დამტკიცდა „საქართველოს საჰაერო სივრცის
სტრუქტურა და კლასიფიკაცია“;
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის
მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“, ხოლო „Bahrain International Air Show”-ს
ფარგლებში ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და ბაჰრეინის სამეფოს
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მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ", რაც ხელს შეუწყობს პირდაპირი საჰაერო
რეგულარული მიმოსვლის დაწყების შესაძლებლობას, ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური
ურთიერთობების გაღრმავებასა და ტურიზმის განვითარებას;
„თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის და იმ მოწყობილობების და ნაწილების
საგნებისათვის, რომლებიც შესაძლებელია დაყენდეს ან/და გამოყენებულ იქნეს თვლიან
სატრანსპორტო საშუალებებზე, ერთგვაროვანი ტექნიკური მიწერილობების მიღების და ამ
მიწერილობების საფუძველზე გაცემული ოფიციალური დამტკიცების ურთიერთაღიარების
პირობების
შესახებ
შეთანხმების“
მოთხოვნების
შესრულების
უზრუნველყოფისათვის
კომპეტენტურ ორგანოდ განისაზღვრა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო და დამტკიცდა შეთანხმების იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა;
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა „ჰაერსანაოსნო მონაცემების და
ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო
მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესი.“
ქ. როტერდამში გამართული ტრანს-ევროპული ქსელის (TEN-T) მინისტერიალის ფარგლებში ხელი
მოეწერა საქართველოს მთავრობასა და ბოსნია და ჰერცეგოვინას მინისტრთა საბჭოს შორის
საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას;
მიმდინარეობდა საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის და 2016-2020
წლების საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის განახლება;
ქ. თბილისში გაიმართა ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზის
პროექტის სამმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს მე-7 სხდომა და ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს
24-ე სხდომა, სადაც განხილულ იქნა პროექტის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი;
ბალტიის ზღვა - შავ ზღვას შორის სატვირთო გადაზიდვების მოცულობებისა და
ურთიერთსასარგებლო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, უკრაინის მხარის
მიერ მომზადებულ იქნა შეთანხმების პროექტი „ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო
სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ“, რომელიც ითვალისწინებს მხარეებს შორის
სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებული სამართლებრივი და სატარიფო საკითხების
დარეგულირებას;
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით მიმდინარეობდა მუშაობა ცენტრალური აზიის
რეგიონალური
ეკონომიკური
თანამშრომლობის
პროგრამაში
(CAREC)
საქართველოს
გაწევრიანების საკითხებზე;
განხორციელდა ,,საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი"-ს პროექტის
რედაქტირება შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით და აგრეთვე, საქართველოს
მთავრობაში წარდგენა;
სამშენებლო სფეროს კანონმდებლობის ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოების
მიზნით დამტკიცდა ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ და
მიმდინარეობდა სამუშაოები ევროკოდების თარგმნა/რედაქტირებასთან დაკავშირებით (ევროკოდი
„ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე“, ევროკოდი „ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება“ და
ევროკოდი „ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება“);
შეთანხმდა ქ. მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული დოკუმენტაცია;
ჩატარდა ,,დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა
საბჭო"-ს 22 სხდომა და განხილულ იქნა 277 პროექტი;
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, ბახმაროს
სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის, მესტიის მუნიციპალიტეტისა
და მულახის თემის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის, ახმეტის
მუნიციპალიტეტისა და თუშეთის
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის,
ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციისა და იყალთოს ხევის
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ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის
შემუშავებისათვის კომპანიების/კონსორციუმების
შერჩევის საკითხებზე;
საპენსიო რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა საკანონდებლო გარემოს ანალიზი, გაიმართა
შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გაიმართა საჯარო
დიალოგი (PPD) და მთავრობას განსახილველად წარედგინა საპენსიო რეფორმა;
კაპიტალის ბაზრის რეფორმის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები მიზნობრივ და დაინტერესებულ
მხარეებთან, კაპიტალის ბაზრის რეფორმის უწყებათაშორის ჯგუფში გაიმართა ინტენსიური
შეხვედრები და შემუშავდა კაპიტალის ბაზრის რეფორმის კონცეფცია;
მომზადდა ახალი საინვესტიციო კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელშიც ასახულია
საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციისა (IFC) და იუსტიციის სამინისტროს რეკომენდაციები;
მომზადდა საინვესტიციო შეთავაზება გონიოში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების მიზნით;
მიმდინარეობდა მუშაობა ქ. თბილისში მულტიფუნქციური გასართობი პარკის განვითარების
მიმართულებით;
საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევისათვის შემუშავდა ინდიკატორები და სამუშაოს
აღწერილობა კონსულტანტი კომპანიისთვის, რომელიც განახორციელებს სექტორის შესწავლას;
ჟურნალ „FORBES GEORGIA“-სა და ყაზახურ „FORBES KZ“-ს ორგანიზებითა და საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანაორგანიზებით ჩატარდა საქართველოყაზახეთის
საინვესტიციო/ბიზნეს
ფორუმი,
ხოლო
ქ.
ბათუმში
საერთაშორისო
საფინანსო კორპორაციის (IFC) ორგანიზებითა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს თანაორგანიზებით - საერთაშორისო კონფერენცია „Investment Policy
and Promotion“;
დუბაიში „Annual Investment Meeting 2016“-ის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ბიზნეს სექტორის
წარმომადგენლებთან საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, უძრავი ქონებისა და ტურიზმის
მიმართულებით კონკრეტული პროექტების გაცნობის მიზნით;
გაიმართა შეხვედრები/მოლაპარაკებები 150-მდე პოტენციურ ინვესტორთან საქართველოში
სხვადასხვა სფეროში/სექტორში (ტურიზმის, სასტუმრო ინდუსტრიის, წარმოების, სოფლის
მეურნეობის, მშენებლობის, ენერგეტიკის (ძირითადად განახლებადი ენერგიების), IT
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით) ინვესტირებასთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა მოლაპარაკება ჩეხურ კომპანიასთან „PIVOVAR SVIJANY“ ქ. თბილისში ლუდის
ქარხნის განვითარებასთან დაკავშირებით და კომპანიასთან „CITY LOFT“ ყაზბეგში სათხილამურო
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტზე. შედგა შეხვედრა ჩინურ კომპანიასთან „BEIJING
ZHONGYE INVESTMENT CO LTD“ წყალტუბოს განვითარების პროექტთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა მუშაობა:
 კომპანია „აჭარა ტექსტილი“-ს წარმომადგენლებთან ქ. ფოთში ტექსტილის ქარხანის
მშენებლობასთან დაკავშირებით (10 მლნ დოლარის ინვესტიცია). კომპანია წლის ბოლომდე
გეგმავს ობიექტის დასრულებას და პირველ ეტაპზე 300-მდე ადამიანი დასაქმებას;
 კომპანია „ხარება“-სთან, რომელიც გეგმავს 25 მლნ-იანი პროექტის განვითარებას სოფელ
წეროვანში (ხორცის გადამამუშავებელი კომბინატის მშენებლობა). პროექტი გადასულია
დასკვნით ეტაპზე, შერჩეულია შესაბამისი მიწის ნაკვეთი;
 იტალიურ კომპანია „Dolceamaro Srl Group“-თან, რომელიც გეგმავს საქართველოში ნუშის
კულტივირებას. პირველ ეტაპზე იგეგმება 1 000 ჰა მიწის ნაკვეთზე შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება;
 კომპანია „Hualing Group“-თან საქართვლოში ჩაის ინდუსტრიის განვითარებასთან
დაკავშირებით. პროექტი ითვალისწინებს კულტივაციისა და გადამუშავების ხუთ ძირითად
ფაზას;
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 ჩინურ კომპანია „Hualing Group“-თან საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების
განვითარებასთან დაკავშირებით. ჩინურ მხარეს მიეწოდა შესაბამისი საპრივატიზაციო
ობიექტები;
 ყაზახურ კომპანიებთან (შპს „თამარა“ და შპს „რამ ინვესტ“) ქ. ქობულეთში თავისუფალ
ტურისტული ზონაში სასტუმროების მშენებლობასთან დაკავშირებით;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზაბით ქ. ბათუმში
ჩატარდა საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი „Ad Black Sea”;
საქართველოსა და ჩინეთის სავაჭრო პალატების ორგანიზებით ქ. თბილისში ჩატარდა საექსპორტო
პროდუქციის გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო 80-მდე ჩინური კომპანიის ტექსტილის,
სოფლის მეურნეობის, სამედიცინო და სხვა სახის პროდუქცია;
ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები მე-18 „Global Women in Leadership“ (ქ. დუბაი) ეკონომიკურ
ფორუმში მონაწილეობასთან დაკავშირებით;
წარმატებით დასრულდა მუშაობა შპს „აჭარა ტექსტილე“-თან ქ. ფოთში სამკერვალო საწარმოს
გახსნასთან დაკავშირებით (დასაქმდება 1 500 ადამიანი, კომპანია საწარმოს შექმნისა და წარმოების
დაწყების მიზნით განახორციელებს 9 მლნ ლარის ინვესტიციას) და კომაპანია „სი ი ეფ სი“-თან ქ.
თბილისში (დ. აღმაშენებლის გამზ. N138-ში მდებარე უძრავი ქონება) ევრაზიული ქვეყნების
საინვესტიციო და თანამშრომლობის სათაო ოფისის მოწყობასთან დაკავშირებით, სადაც ასევე
განთავსდება ჩინურ-ქართული კულტურის ცენტრი;
მიმდინარეობდა მუშაობა: „ელექტრონული კომერციის შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავებაზე;
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის (HDM)“ პროექტზე;
კანონპროექტებზე ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ’’ და ,,მაუწყებლობის შესახებ’’
საქართველოს კანონებში შესატან ცვლილებებზე; „საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო
თანამგზავრული ორგანიზაციის (ITSO) შეთანხმებაში“ შესატან ცვლილებებზე; პროექტზე
„უსაფრთხო ინტერნეტი ბავშვებისთვის“; USAID-ის „მმათრველობა განვითარებისთვის (G4G)“
პროექტის დახმარებით კანონის პროექტის „ელექტრონული კომერციის შესახებ“ შემუშავებაზე;
მიმდინარეობდა: რეგიონალური ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის (IGF TBILISI 2016)
მოსამზადებელი სამუშაოები; საინფორმაციო საზოგადოების მსოფლიო სამიტის (ქ. ჟენევა)
ყოველწლიური ფორმუმის „WSIS FORUM 2016“ მოსამზადებელი სამუშაოები;
შპს ,,საქართველოს ტელერადიოცენტრის’’ და მისი კონტრაქტორი ორგანიზაციის შპს ,,ვეზირის’’
მიერ ტესტურ რეჟიმში გაეშვა ციფრული რეტრანსლატორები 87 დასახლებულ პუქტში;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ქუვეითში ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU)
განვითარების
ბიუროს
(BDT)
ორგანიზებით
გამართულ
„საგანგებო
სიტუაციებში
ტელეკომუნიკაციების ფუნქციონირების მე-2 გლობალური ფორუმის (GET-2016)” მუშაობაში;
მონაწილეობა იქნა მიღებული: ITU-ს მიერ ონლაინ რეჟიმში ორგანიზებულ ღია საკონსულტაციო
შეხვედრაში „ACCESS TO THE INTERNET FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND SPECIFIC
NEEDS“; კანონპროექტებში ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ’’ და ,,მაუწყებლობის შესახებ’’
საქართველოს კანონებში ცვლილებების შეტანასთან და ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა
სამაუწყებლო ქსელის/მულტიპლექს პლატფორმის ფორმირების პრობლემემატურ საკითხებთან
დაკავშირებით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში გამართულ შეხვედრებში; საქართველოს
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში შექმნილ სამუშაო
ჯგუფის „უსაფრთხო ინტერნეტი ბავშვებისათვის“ შეხვედრებში;
მიმდინარეობდა მუშაობა EBRD-ს წარმომადგენელთან ფოსტის სფეროს საკანონმდებლო
ნორმატიული აქტების შემუშავებასა და შპს „საქართველოს ფოსტის“ მოდერნიზაციის საკითხებზე,
ToR1 და ToR2 ტექნიკური დავალებების შესაბამისად;
მიმდინარეობდა „ფოსტის შესახებ“ კანონპროექტის დახვეწის სამუშაოები;
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კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად მიმდინარეობდა მუშაოება „GEO 259“ და „ARM
285“ მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობის ზონაში 23-ე სატელევიზიო არხის
ფუნქციონირების საკითხთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა მუშაობა და მომზადდა პოზიციები შემდეგ ნორმატიულ აქტებზე: „მაღალი
გარჩევადობის ფორმატის განსაზღვრისა და ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმებთან
მაუწყებელთა დაშვების წესის დამტკიცების თაობაზე“; „საქართველოს საგადახდო კოდექსში
ცვლილებების შეტანის შესახებ“, რომელიც შეეხება საფოსტო გზავნილებზე რაოდენობრივი
შეზღუდვების საკითხს; „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ’’ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის შესახებ; „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის შესახებ;
მოწონებულ იქნა „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა
სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების II
ეტაპი “;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ჟენევაში გამართულ საინფორმაციო საზოგადოების მსოფლიო
სამიტის ფორუმში „WSIS FORUM 2016“, სადაც ქართულმა სამეცნიერო პროექტმა გაიმარჯვა
ფორუმის საპრიზო კონკურსის ერთ-ერთ კატეგორიაში;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უმასპინძლა საფოსტო
რეგულაციების ევროპის კომიტეტის (CERP) 51-ე პლენარულ სხდომას (მონაწილეობდნენ ევროპის
21 ქვეყნის ფოსტის სფეროზე პასუხისმგებელი სამინისტროები, PostEurop-ის წარმომადგენლები და
სხვები), სადაც განხილული იქნა ფოსტის სფეროს ფუნქციონირების და განვითარების
მნიშვნელოვანი საკითხები;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. სტამბულში გამართულ გაეროს სპეციალიზირებული
ორგანიზაციის მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) 26-ე კონგრესის მუშაობაში (ესწრებოდა 192
წევრი სახელმწიფოს ოფიციალური დელეგაცია), სადაც საქართველო პირველად იქნა არჩეული
UPU-ს ორივე მუდმივმოქმედი საბჭოს წევრ სახელმწიფოდ.

5.1.2. სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 გამოცხადდა 1 293 აუქციონი, საიდანაც შედგა 773 აუქციონი, ჩაიშალა 499 და შეწყდა 18
აუქციონი;
 საქათველოს რეგიონებში და თბილისის ერთ რაიონში მიმდინარეობდა სახელმწიფო
ქონების ინვენტარიზაციის პროცესი (ინვენტარიზაციის პროექტი დასრულდა თბილისის
მასშტაბით). აღნიშნული სამუშაოების შედეგად თბილისში აღმოჩენილია 972 აღურიცხავი
სახელმწიფო ობიექტი (საერთო ფართობი - 7 345.2 კვ.მ.), ხოლო რეგიონებში - 76 002
სახელმწიფო ობიექტი (საერთო ფართობი - 6 388. 0 კვ.მ.)
 სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 8 844 ობიექტი.
 სააგენტოს საინფორმაციო და დისტანციური მომსახურების სამსახურმა უპასუხა 18 068
ზარს, ონლაინ დახმარების მეშვეობით კი 2 228 მომხმარებელს გაუწია კონსულტაცია,
ხოლო ინფორმაციის ელექტრონულად მიღების არხის info@nasp.gov.ge-ს მეშვეობით
დისტანციური მომსახურების სამსახურმა უპასუხა 405 მოქალაქის წერილს;
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თბილისის მომსახურების ცენტრი მოემსახურა 21 892 მოქალაქეს, საიდანაც 7 778
მოქალაქემ სააგენტოს მიმართა განცხადებით, ხოლო რეგიონალურ მომსახურების
ცენტრებში შესული კორესპონდენციის რაოდენობამ შეადგინა 19 030 განაცხადება;
გაიშვა სააგენტოს ახალი ვებ-გვერდი, სადაც მთავარი აქცენტი გაკეთებულია
მომხმარებლისათვის საჭირო ინფორმაციულ მოდულებზე;
საქმიანობის სრულყოფის მიზნით მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო ქონების
აღრიცხვისა და განკარგვის ერთიანი ელექტრონული პორტალის შექმნაზე და რეალურ
რეჟიმში ამოქმედდა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო ქონების
პრივატიზების დეპარტამენტის მოდული;
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის
ოპტიმიზაციის მიზნით დასრულდა გაკოტრების საქმის წარმოება 12 საწარმოზე,
განხორციელდა 30 საწარმოს შერწყმა და 8 საწარმოს მართვის უფლებით გადაცემა,
განხორციელდა 13 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან,
დასრულდა 3 საწარმოს პრივატიზების პროცესი, ხოლო მიწის მიკუთვნებისა და
საკუთრების ზედდების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 315
საკითხზე.
185 სახელმწიფო უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებს, ხოლო 1 193 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს. ადგილობრივ
თვითმმართველ
ერთეულებს
მიეცათ
თანხმობა
462
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად
რეგისტრაციაზე;
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2 394 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, ხოლო 407 უძრავი ქონება - ეკომიგრანტების ოჯახებს;
„აწარმოე
საქართველოში“
პროგრამის
ინფრასტრუქტურული
უზრუნველყოფის
კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 82 ბენეფიციარისთვის 20.2 მლნ ლარის ჯამური
ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა, რის შედეგადაც მოსალოდნელი ინვესტიციების
ოდენობა შეადგენს 117.2 მლნ ლარს;
განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების
მიზნით, „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროგრამის ფარგლებში, სოფლებსა და გამგეობებში,
სააგენტოს რეგიონულ მომსახურების ცენტრებში და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 54
რეგიონულ ცენტრში გავრცელდა 77 850 ბუკლეტი 390 გამოცხადებული აუქციონის
შესახებ;
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
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„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმდა
ხელშეკრულებები ბენეფიციარ კომპანიებთან
კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე;
 განხორციელდა პროგრამის ინდუსტრიული მიმართულების შესახებ პარტნიორი კომერციული
ბანკების თანამშრომლების დატრენინგება;
 პროგრამის ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში, მეწარმეობის განვითარების
სააგენტოს ორგანიზებით წელს პირველად განხორციელდა ქართველ მენეჯერთა
კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა, რომელიც მოიცავდა გერმანიაში ვიზიტს, ტრეინინგებს
და ინდივიდუალურ შეხვედრებს გერმანიაში მოქმედ კომპანიებთან. ღონისძიების ფარგლებში
ქართველ მეწარმეებს (კვების პროდუქტების, ღვინის წარმოების, სოფლის მეურნეობის,
ფარმაცევტული და ტექსტილის მწარმოებელი კომპანიებიდან) საშუალება ჰქონდათ
გაცნობოდნენ გერმანელ კერძო მეწარმეთა სამუშაო პირობებს და სამომავლო თანამშრომლობის
მიზნით დაემყარებინათ კონტაქტები მათთვის საინტერესო კომპანიებთან;
 მიმდინარეობდა პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის I ეტაპით
გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხების ჩარიცხვა და II ეტაპის ფარგლებში
პოტენციური ბენეფიციარების დატრენინგება (სულ - 3716 ბენეფიციარი). გარდა ამისა,
გამოვლინდა აღნიშნული კომპონენტის II ეტაპის გამარჯვებული ბენეფიციარები და
მიმდინარეობდა გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხების ჩარიცხვა;
 პროგრამის „მიკრო გრანტები მთის განვითარებისათვის" პროექტის ფარგლებში (ამოქმედდა 27
ივნისს), განხორციელდა შეხვედრები და გაიმართა პრეზენტაციები (20 სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტში) საქართველოს მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან
პროგრამაზე ცნობიერების ამაღლების კუთხით. პროექტის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა 2 046
პოტენციურმა ბენეფიციარმა და მიმდინარეობდა გამარჯვებული ბენეფიციარების დაფინანსება.
სსიპ - ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსთან მოლაპარაკებების საფუძველზე, სსიპ - მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს მიერ გადაცემულ იქნა მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის
ფარგლებში დაფინანსებული საოჯახო ტიპის სასტუმროების მონაცემები, რომელიც მიზნად
ისახავ შემდგომში ბენეფიციარების დამატებით ხელშეწყობასა და ტურიზმის სფეროს
მხარდაჭერას;
ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით სააგენტომ ორგანიზება გაუწია 2
საერთაშორისო გამოფენას (საკვები პროდუქტების გამოფენა „Gulfood 2016” და ფარმაცევტული
გამოფენა „Duphat 2016” (დუბაი), რომლებშიც საერთო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 12-მა ქართულმა
კომპანიამ;
მიმდინარეობდა აქტიური მომზადება საერთაშორისო გამოფენებისა (ფარმაცევტული გამოფენა
„CPhI worldwide 2016“ ბარსელონაში და საკვები პროდუქტების გამოფენა „SIAL Paris 2016“ პარიზში)
და სავაჭრო მისიებისათვის (ბალტიისპირეთსა და პოლონეთში), სადაც ჯამში მონაწილეობას
მიიღებს 23 ქართული კომპანია;
თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში ორგანიზება გაეწია საერთაშორისო მყიდველების
(buyers) ჯგუფის ჩამოყვანას თბილისში და ქართული კომპანიების პროდუქციის გამოფენაგაყიდვას „თბილისი მოლში";
ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საექსპორტო პროცედურებსა და სპეციფიკებზე
კონსულტაცია გაეწია 300-ზე მეტ ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიასა და ფიზიკურ პირს,
მოხდა სამკერვალო და მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლების შეხვედრის ორგანიზება
ქსოვილების მწარმოებელ თურქულ კომპანიასთან და ჩატარდა სემინარი „Market Entry Strategy".
გარდა ამისა, ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით ორგანიზება
გაეწია საქართველოში სავაჭრო მისიების ვიზიტს კალინინგრადიდან და ინდონეზიიდან;
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სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს
(JICA) ვიზიტი კახეთისა და ჯავახეთის რეგიონებში, იაპონური მხარისათვის საქართველოს
რეგიონების პოტენციალის გაცნობის მიზნით;
მომზადდა 2016 წლის ექსპორტის კატალოგი;
ორგანიზება გაეწია კავკასიის უნივერსიტეტის ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსს,
რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 26 კომპანიის 33 ექსპორტის მენეჯერი;
ეროვნული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების
ფარგლებში, GIZ-თან თანამშრომლობით, ტურიზმისა და ქაღალდის წარმოების მიმართულებით
ბიზნესის საჭიროებების გამოსავლენად განხორციელდა ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრები ბათუმისა და
თბილისის მასშტაბით. გარდა ამისა, GIZ-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა ექსპორტის
გრძელვადიან განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოში ინტერნეტ კომერციის (E-commerce)
განვითარებაზე;
ერთი წლის ვადით შესყიდულ იქნა „Euromonitor International”-ის კვლევებისა და ანალიზების
მომსახურება, რაც სტრატეგიულ ბაზრებზე/კონკრეტულ პროდუქტებზე იძლევა დეტალური
ინფორმაციის მიღების საშუალებას;
ქართველი დიზაინერების პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით,
ნიუ-იორკის მოდის კვირეულის ფარგლებში განხორციელდა კომპანია „მალატის" მხარდაჭერა,
ხოლო ტრადიციული რეწვის პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით, მხარი დაეჭირა ჩატარებულ
ტრადიციულ რეწვისა და დიზაინის თბილისის I საერთაშორისო სამიტს;
„აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის ორი ახალი კომპონენტის (კინოინდუსტრიის
წახალისებისა და სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტები) საზოგადოებისათვის
გაცნობის მიზნით გაიმართა მათი პრეზენტაციები;
„აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის კინოინდუსტრიის წახალისების („გადაიღე
საქართველოში") ნაწილის ფარგლებში განხორციელდა:
 კომპონენტის საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და კინოპროდიუსერებისათვის გაცნობის
მიზნით დაიგეგმა ლოს-ანჯელესში პროგრამის წარდგენა, რისთვისაც მომზადდა ე.წ „Location
Book" და მონაწილეობა იქნა მიღებული ლოს-ანჯელესის წამყვან ლოკაციის შოუში „AFCI
Locations and Finance Show";
 დაიწყო საქართველოს სხვადასხვა ლოკაციაზე ფილმების გადაღებების აქტიური წარმოება და
კინომწარმოებლებისათვის ნებართვების აღების გამარტივების მიზნით შეიქმნა აპლიკაცია „One
stop shop";
 ჰოლივუდისა და ბოლივუდის კინომწარმოებლებისთვის მოეწყო გაცნობითი ტური, რისი
საშუალებითაც ამერიკის წამყვანმა ლოკაციის მენეჯერებმა და ინდური კინოინდუსტრიის
წარმომადგენლებმა შეისწავლეს საქართველოს პოტენციალი კინოგადაღებების კუთხით;
 დასრულდა 3 (2 ინდური, 1 გერმანულ-ფრანგული-ქართული) სრულმეტრაჟიანი ფილმის
გადაღება და მიმდინარეობდა 1 (ამერიკული) ფილმის გადაღება (აღნიშნული პროექტების
ღირებულება შეადგენს 6.5 მლნ ლარს, ხოლო დასაქმებულების რაოდენობა - 630 ადამიანს);
 განხორციელდა კინოინდუსტრიის წამახალისებელი კომპონენტის წარდგენა ბათუმის
საერთაშორისო რეკლამისა და კინოფესტივალებზე;
სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულებები 11
ბენეფიციართან კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით და ერთი
ხელშკრულება საერათაშორისო ბრენდის გამოყენების თანადაფინანსების თაობაზე.

5.1.4. საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით, სსიპ „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების საააგენტოს“ მიერ
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 2016 წლის იანვარში ოფიციალურად გაიხსნა და ფუნქციონირება დაიწყო ტექნოპარკმა;
 შემუშავდა სტრატეგიის დოკუმენტი „ინოვაციური საქართველო 2020";.
 40 000 სპეციალისტის მოსამზადებელი პროგრამის ფარგლებში: სააგენტოს მიერ გადამზადებულმა
ტრენერებმა დაიწყეს სპეციალისტთა მომზადება ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებებით;
განხორციელდა ტრენერთა გადასამზადებელი პროგრამის მეორე ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც
მომზადდა 82 ტრენერი პროგრამირების 8 მიმართულებით;
 სტარტი აიღო საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ტრენერთა მოსამზადებელმა პროგრამამ,
რის შედეგად გადამზადდა 150 ტრენერი;
 ქ.თბილისში, აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე და ბათუმის შოთა
რუსთაველის უნივერსიტეტის ბაზაზე ამოქმედდა სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები;
 ამოქმედდა ტექნოპარკის ბიზნეს ინკუბატორი. კონკურსის საფუძველზე შეირჩა 11 სტარტაპი,
რომლებიც გაივლიან ერთწლიან ინკუბაციის პროგრამას ტექნოპარკში, შემდგომში გლობალურ
ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ინოვაციური პროდუქტისა და კომპანიის შექმნის მიზნით;
 სააგენტოს ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა მენტორთა ქსელი, სადაც 70-ზე მეტი პროფესიონალი
საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებს ინოვაციების სფეროში მომუშავე სტარტაპ კომპანიებს.
მენტორთა ქსელისათვის შეიქმნა საიტი, რომლის მეშვეობით ინდივიდუალურ სტარტაპებს მიეცათ
მენტორებთან დაკავშირების საშუალება საქმიანი შეხვედრების დასაგეგმად;
 ტექნოპარკში გაიმართა საქართველოში ახალგაზრდული ინოვაციების პირველი სამიტი, რომელიც
მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების ხელშეწყობას ინოვაციური ბიზნეს იდეების ფორმირებასა და
სტარტაპ კომპანიების განვითარებაში;
 საქართველოში სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების მენეჯერების კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით, სააგენტოს ორგანიზებით ილინოისის შტატის „CUC Fab Lab"-ის
წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა ტრენინგები და განხორციელდა ლაბორატორიის მართვის
საკუთარი გამოცდილების გაზიარება;
 განხორციელდა „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად“ პროექტის მესამე ნაკადი, რომლის
ფარგლებში შეიქმნა 17 სტარტაპი;
 სტარტი აიღო საპილოტე პროექტმა, რომელშიც მონაწილეობს კავკასიის უნივერსისტეტის
სტუდენტების მიერ შექმნილი 5 სტარტაპი;
 სააგენტომ ხელი შეუწყო 22 სტარტაპს საკუთარი ბიზნესის საერთაშორისო გამოფენებსა და
კონფერენციებზე წარსადგენად;
 გადამზადდა ინოვაციების ცენტრების საპილოტე პროექტების 5 ტექნიკური სპეციალისტი,
რომლებმაც
ტრენინგები
გაიარეს
სამგანზომილებიან
ბეჭდვასა
და
ასაწყობი
ინსტრუქტორების/რობოტების დაპროგრამების საკითხებზე;
 ტექნოპარკში მიმდინარეობდა ყოველკვირეული თემატური ტრენინგები და საინფორმაციო
ტურები მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. გარდა ამისა, ტექნოპარკის სამრეწველო
ინოვაციების ლაბორატორიის პერსონალი მოქალაქეებს რეგულარულად უწევდა სხვადასხვა სახის
დახმარებას (კონსულტაციები და ტექნიკურ დახმარება);
 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გახსნილ ტექნოპარკის
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია-ფაბლაბში ფაბლაბის ტექნიკური გუნდის დახმარებით
დამზადდა
100-მდე
პროტოტიპი
(ონლაინ
სააპლიკაციო
ფორმის
საშუალებით
დარეგისტრირებული პირის პროექტის მიხედვით). გარდა ამისა, მოსახლეობაში ლაბორატორიის
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ცნობადობის დონის ამაღლების/უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესების მიზნით, სააგენტომ
დაიწყო ვორქშოპების მოწყობა (ტარდება ყოველ შაბათს), სადაც დარეგისტრირებული ადამიანები
ეცნობიან ფაბლაბის კონცეფციას, დანადგარების მუშაობის პრინციპებსა და მათ შესაძლებლობებს;
არქიტექტურული ფორუმისა და სააგენტოს ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა ღონისძიება
„ინოვაცია არქიტექტურაში 2016” (მონაწილეობა მიიღო 100-მდე ქართველმა არქიტექტორმა), რის
შედეგად შეიქმნა 10 ინოვაციური ურბანული თემატიკის ინსტალაცია;
გამოცხადდა 5 000 ლარიანი საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც გრანტი მიიღო 23-მა
ბენეფიციარმა პროტოტიპირებისათვის და ე.წ. ჰაკათონის, მეიქათონის და კრეათონის ტიპის
ღონისძიებების
ორგანიზებისთვის
(მათ
შორის,
ინოვაციების
და
ტექნოლოგიების
ხელშეწყობისათვის გამართულ საერთაშორისო გამოფენებში და კონფერენციებში მონაწილეობის
მიღების მხარდასაჭერად სამოგზაურო გრანტით დაფინანსდა 5 ადამიანი);
ფუნქციონირება დაიწყო ხარაგაულის ინოვაციების ცენტრმა, სადაც სააგენტოს მხარდაჭერით
მოწვეულმა ლექტორებმა და ტრენერებმა ცენტრის მომხმარებლებისათვის (ცენტრით სარგებლოს
დაახლოებით 170-მდე ადამიანი) გამართეს სხვადასხვა თემატური ტრენინგები (ინტერნეტის
მოხმარება, თამაშების ინდუსტრია, ბლოგების წერა/მართვა, საბაზისო ტრენინგები რობოტიკისა და
3დ ბეჭდვის მიმართულებით და სხვა). გარდა ამისა, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის
ჩატარდა საოფისე პროგრამებისა და ვებ პროგრამირების საბაზისო კურსები;
ტექნოპარკში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის აქტიურად მიმდინარეობდა ტრენინგები
რობოტიკის, პროგრამირებისა და დიზაინის მიმართულებით, ტრენინგები/სემინარები
სტარტაპებისათვის კომპანია „ბლენდერთან" თანამშრომლობით და აგრეთვე, ვებ და მობილური
პროგრამირების ახალ მიმათულებებზე „ჯეოლაბთან" თანამშრომლობით;
სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, თბილისის ბიბლიოთეკების
გაერთიანებასა და სამხრეთ კორეის ეროვნულ საინფორმაციო ცენტრს შორის ხელი მოეწერა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს და დაიგეგმა ინტერნეტთან წვდომის ცენტრის
ფორმირება;
„სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 20 ბიზნეს იდეა;
დასრულდა საქართველოში მეორე ტექნოლოგიურ პარკის მშენებლობა (ქ. ზუგდიდი), რომელიც
განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს რეგიონში ახალი ბიზნესისა და ახალი კომპანიების დაარსებაში,
არსებული ბიზნესის განვითარებასა და ინოვაციების კომერციალიზაციაში;
ჭოპორტსა და ბაღდათში გაიხსნა ინოვაციების ცენტრები.

5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი
23 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - შემოსავლების სამსახური

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების
ტექნიკური დახმარებით, შემუშავდა და
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცდა „საგადასახადო ვალდებულებების
ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია“, რომლის მიზანია გადასახადის გადამხდელების
მიმართ კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვის გზით გადასახადის გადამხდელთა
კანონმორჩილების წახალისება და შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გაზრდა;
 აშშ-ის
ხაზინის
დეპარტამენტის
ტექნიკური
დახმარების
სამსახურის
ექსპერტების
რეკომენდაციების საფუძველზე შემუშავებულ იქნა და 2016 წელს დაინერგა საგადასახადო
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შემოწმების აქტის ახალი ფორმა, რაც საშუალებას აძლევს გადასახადის გადამხდელს შემოსავლების
სამსახურის აუდიტორებთან დეტალურად გაიარონ ყველა საკითხი შემოწმების აქტის
გამოშვებამდე;
გადამხდელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა ღია კარის დღეები შემდეგ რეგიონებში:
რუსთავი, დმანისი, ბოლნისი, დუშეთი, ყაზბეგი, ლენტეხი, ცაგერი, თელავი, და გურჯაანი;
შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ გვერდზე შეიქმნა 2 ახალი განცხადება აქციზური
მარკების გამცემი კერძო კომპანიის მინაცემთა ბაზაში ორგანიზაციების რეგისტრაციის და
მონაცემთა ბაზებში ცვლილებების/დამატებების შესახებ;
ქ. ბათუმში გაიმართა „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და
მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის“ ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით გათვალისწინებული საბაჟო ქვე-კომიტეტის მეორე სხდომა. სხდომის ფარგლებში
მოხდა „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ
სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის“ ასოცირების შესახებ შეთანხმებით და
მისი ტექნიკური ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი სავაჭროს სივრცის შესახებ
შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულების
საკითხების შეფასება: საბაჟო
კანონმდებლობის დაახლოების პროცესი (დანართიXIII); „საბაჟო სფეროში თანამშრომლობის
სტრატეგიული ჩარჩო-ფორმატი ევროკავშირსა და საქართველოს
შორის“; უფლებამოსილი
ეკონომიკური ოპერატორი; ტრანზიტის საერთო კონვენცია; რისკების მართვა; ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებების
დაცვა
საზღვარზე;
საბაჟო
სფეროში
ადმინისტრაციული
ურთიერთდახმარება; წარმოშობის წესები; საქართველოს პანევროპულ–ხმელთაშუაზღვის (PanEuro–Med-ის PEM) კონვენციასთან მიერთების პროცესი;
საბაჟო კანონმდებლობის შემუშავება ევროკავშირის შესაბამისი სფეროს მარეგულირებელ
კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით მომზადდა საბაჟო კოდექსის სამუშაო ვერსია. მოცემულ
ეტაპზე, მიმდინარეობს დოკუმენტის განხილვა, როგორც სახელმწიფო უწყებების დონეზე, ასევე
კერძო სექტორთან და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან დიალოგის წარმოების პროცესში;
საქართველოს კანონმდებლობისა და დღგ-ის ევროპული დირექტივის (2006 წლის 28 ნოემბრის
საბჭოს 2006/112/EC დირექტივის (დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ) საერთო
სისტემის შესახებ) დაახლოვების პროცესის ფარგლებში მიმდინარეობს განხილვები დამატებული
ღირებულების
გადასახადის
საკითხებზე
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსში
განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო
ცვლილებების მოსამზადებლად შემოსავლების სამსახურში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში;
მიმდინარეობს მუშაობა „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს
კანონის პროექტზე, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2013
წლის 12 ივნისის №608/2013/EUOFE რეგულაცია;
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) დახმარებით განხორციელდა საბაჟო რისკების
მოდერნიზაციის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც კომპანია „KGH group“-ის ექსპერტების
დახმარებით, ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების პრაქტიკაზე დაყრდნობითა და საერთაშორისოდ
აღიარებული და აპრობირებული საბაჟო რისკების მართვის პრინციპების გათვალისწინებით,
შემუშავებულ იქნა საბაჟო რისკების მართვის განხორციელების წესი;
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ინტეგრირებული საზღვრის მართვის
საპილოტე პროექტის ფარგლებში, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვებ პუნქტს „სადახლო“-ს
სატვირთო მანქანების შემოწმებისათვის განკუთვნილი სკანერი გადაეცა. 1.5 მილიონი დოლარის
ღირებულების სკანერის შეძენა-გადმოცემის პროექტი განხორციელდა ევროკავშირისა და გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) ინიციატივის ფარგლებში, რომლის მიზანია საზღვრის ერთიანი
მართვის პრინციპების დანერგვა სამხრეთ კავკასიაში.
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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 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა;
 კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის 2016 წლის I და II კვარტლის შესრულების ანგარიშები;
 საქართველოს პარლამენტს წარედგინა 2016-2019 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და
მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი;
 საქართველოს მთავრობას წარედგინა ინფორმაცია 2017-2020 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური
პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ასევე,
საქართველო საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად მომზადდა ,,საქართველოს 2017 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი (პირველი წარდგენა)
თანდართულ მასალებთან ერთად და 2017-2020 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და
მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტთან ერთად წარედგინა საქართველოს
მთავრობას;
 საქართველო საბიუჯეტო კოდექსისა და „საჯარო ფინანსების მართვის პროცესში ანგარიშგებისა და
ანგარიშვალდებულების გაძლიერებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად 2015 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში წარედგინა მთავრობას მიმდინარე წლის 30 მარტს.
წლიურ ანგარიშთან ერთად გაგზავნილ იქნა „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ
საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ
მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო
პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო
გეგმის შესრულების ანგარიში. აღნიშნული დადგენილების საფუძველზე, ასევე მომზადდა და
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ
საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ
მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო
პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობის სამოქმედო
გეგმა“;
 გაიმართა შეხვედრები სამინისტროებთან, განხილულ იქნა მათ მიერ მომზადებული 2017-2020
წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმებისა და პროგრამული ბიუჯეტის მომზადებასთან
დაკავშირებული სირთულეები და არსებული გამოწვევები;
 საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ იქნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში
მომზადებული საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევი, რომელიც ითვალისწინებს
საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის შემუშავებას, განსაზღვრავს მათი მართვის
წესებს და პროცედურებს, მონაწილე მხარეების როლებსა და პასუხისმგებლობებს საინვესტიციო
პროექტების მართვის პროცესის ყველა სტადიისათვის (პროექტების წინასწარი შერჩევა, პროექტის
შეფასება, პროექტის შერჩევა/ბიუჯეტის შედგენა, პროექტის განხორციელება, პროექტის
მონიტორინგი და პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასება). აღნიშნული გზამკვლევის
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საფუძველზე მომზადდა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა
საინვესტიციო პროექტების მართვის დეტალური მეთოდოლოგია და გახდა პროგრამული
ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის ნაწილი;
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“, რომელიც მიზნად ისახავს მოგების გადასახადის რეფორმის
განხორციელებას. კანონს საფუძვლად უდევს მოგების გადასახადის ე.წ. „ესტონური მოდელი“;
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“, რომელიც მიზნად ისახავს საგადასახადო ადმინისტრირების
სისტემის სრულყოფასა და საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფის ღონისძიებების
პროცესის გამარტივებას;
საქართველოსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკას შორის გაიმართა მოლაპარაკებები შემოსავლებსა და
კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების დადების მიზნით და
მოხდა შეთანხმების ტექსტის პარაფირება;
შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების დადების
მიზნით საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის გაიმართა მოლაპარაკებების მეორე
რაუნდი და მოხდა შეთანხმების ტექსტის პარაფირება;
ძალაში შევიდა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ
შეთანხმება კვიპროსთან;
ხელი მოეწერა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ
შეთანხმებას სამხრეთ კორეასთან და შეთანხმების ტექსტი რატიფიცირებულ იქნა საქართველოს
პარლამენტის მიერ;
გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში გლობალური
ფორუმის
მიერ
დამტკიცებული იქნა საქართველოს შეფასების მეორე ფაზის ანგარიში. მეორე ფაზის შედეგად
აღიარებულ იქნა, რომ გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში საქართველოში
არსებული პრაქტიკა ფართოდ შეესაბამება (largely compliant) საერთაშორისო სტანდარტებს;
განხილულ იქნა „უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს მთავრობას შორის უკრაინისა
და საქართველოს ნავსადგურების გავლით პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო - საბორნე
მიმოსვლის ორგანიზების შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;
საქართველოს კანონმდებლობის 2011 წლის 21 ივნისის საბჭოს 2011/64/EU დირექტივასთან
(წარმოებული თამბაქოს აქციზის გადასახადის სტრუქტურისა და განაკვეთების შესახებ)
დაახლოვების მიზნით 2016 წლის 1-ლი იანვრიდან ძალაში შევიდა საგადასახადო კოდექსში
ცვლილება და თამბაქოზე (ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე) გაიზარდა აქციზის გადასახადის,
როგორც ფიქსირებული ასევე ადვალური განაკვეთი;
მომზადდა ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობის ამსახველი
მაჩვენებლების შესახებ სათანადო ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა (ყოველთვიური
ეკონომიკური ზრდა, მშპ-ს გეფი, ინფლაცია, საგარეო ვაჭრობა, მონეტარული მაჩვენებლები,
საგადამხდელო ბალანსი და სხვა);
მომზადდა იანვარ-სექტემბრის ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს ისეთ თემებს,
როგორიცაა ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვა, საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი, ეკონომიკური
აქტივობის ანალიზი დარგობრივ ჭრილში, საქართველო და მეზობელი ქვეყნები და სხვა აქტუალურ
თემებს. აღნიშნული ინფორმაცია ყოველთვიურად თავსდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ვებ-გვერდზე;
გაგრძელდა თანამშრომლობა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან „Standard & Poor’s“, „Fitch“
და „Moody’s“. ამჟამად საქართველოს Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით ,,BB- სტაბილური“
რეიტინგი აქვს მინიჭებული. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody's-ის შეფასებით კი „Ba3
(რაც BB- ანალოგია) სტაბილური“;

161

 გრძელდებოდა მოლაპარაკებები დონორებთან/განვითარების პარტნიორებთან განსაზღვრული
პრიორიტეტული საინვესტიციო
პროექტებისა და პროგრამების
დაფინანსების მიზნით
შეღავათიანი ფინანსური რესურსის მისაღებად. 2016 წლის 6 თვის განმავლობაში გაფორმდა 21
ხელშეკრულება, მათ შორის: 12 სასესხო, 4 საგრანტო, 5 ქვესასესხო და 12 სხვა სახის;
 ჩატარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 32 აუქციონი;
 სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, 2016 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო
ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე ამოქმედდა გადასახადების
ერთიანი სახაზინო კოდი. ხაზინის მთავარ წიგნში დეკლარირებული გადასახადების დარიცხვის
მოდულზე
მიმდინარეობს
მუშაობა.
ფისკალური
გადაწყვეტილებების
ეფექტიანობის
გაუმჯობესების მიზნით, მუდმივად ხორციელდება აღნიშნული მოდულის დახვეწა და მორგება.
გარდა ამისა, საფინანსო- ანალიტიკურ სამსახურთან ერთად, მიმდინარეობს პირველადი
დოკუმენტების საფუძველზე ხაზინის მთავარ წიგნში დარიცხვის მეთოდის შესაბამისად
შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის ბიზნეს პროცესების ანალიტიკა;
 სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში შესყიდვების
სააგენტოსა და ხაზინის სისტემას შორის საინტეგრაციო სერვისის გაფართოება ხორციელდება სამი
მიმართულებით:
 სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში
პრეტენდენტი ორგანიზაციების მიერ გადახდილ სატენდერო თანხებზე შესყიდვების
მონაცემთა ბაზებთან ვებ-სერვისის გამართვა, რისთვისაც შემუშავებულ იქნა შესაბამისი
პროგრამული უზრუნველყოფა და გაშვებულ იქნა სატესტო რეჟიმში. აღნიშნული
ფუნქციონალის რეალურ რეჟიმში ამოქმედება შესყიდვების სააგენტოს მიერ იგეგმება
წლის ბოლომდე;
 ხელშეკრულებების
სტატუსების
განახლება
შესყიდვების
ბაზიდან
ხაზინის
სისტემაში;
 შესყიდვების გეგმის საერთო ჯამის ვალიდაცია ასიგნებებთან.
 საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი სტანდარტების (IPSAS 13, IPSAS 19,
IPSAS 22-24) მოთხოვნების გათვალისწინებით აღრიცხვა - ანგარიშგების მარეგულირებელ
ნორმატიულ აქტებში შეტანილ იქნა ცვლილებები. გარდა ამისა, ევროკავშირის ტექნიკური
დახმარების ფარგლებში, უცხოელი ექსპერტის მიერ მომზადდა IPSAS დეტალური სამოქმედო გეგმა
(2017-2020), რითიც განისაზღვრა თითოეული სტანდარტის დანერგვის პერიოდულობა წლების
მიხედვით. ამავე პროექტის ფარგლებში, IPSAS სტანდარტებში ჩატარდა ტრენინგები როგორც
მხარჯავი დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის, ასევე, სახაზინო სამსახურის ანგარიშგების
და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის. მიმდინარეობს 2017 წლიდან
დასანერგი სტანდარტების (IPSAS 1, IPSAS 5, IPSAS 9, IPSAS 14, IPSAS 16, IPSAS 36 და IPSAS 37)
შესწავლა და ანალიზი არსებულ სააღრიცხვო სისტემასთან მიმართებით.

5.4 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
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 eBudget ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა - სისტემას დაემატა ბიუჯეტის ბალანსის
ავტომატური კონტროლის მექანიზმი და შეიქმნა საკონტროლო სავალიდაციო ანგარიშგებები. სსიპების შესრულებების მოდულს დაემატა ბიუჯეტის გადასახდელების მოდულიდან გეგმების
სინქრონიზაციის ფუნქციონალი. შეიქმნა და დაინერგა პირველი ავტომატურად გაშვებადი ე.წ.
რეგრეს-ტესტქეისი, რომელიც ფარავს ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ასიგნებების
დაზუსტების ძირითად პროცესს. ჩატარდა უფლებების ჩატვირთვის პროცედურის ოპტიმიზაცია.
სისტემას დაემატა ანგარიშგებების დოკუმენტების Microsoft Excel-ში ფორმულებით გენერირების
ფუნქციონალი. ხაზინის სისტემასთან საინტეგრაციო პროცესებს შეემატა ცვლილების ცნობათა
ჯაჭვებისა და კალათების ხაზინიდან გამოწვევის ფუნქციონალი, რაც, ხარჯების შესაბამისი გეგმის
ხაზინიდან გამოწვევისას, ბიუჯეტის დაბალანსებულ ცვლილებას უზრუნველყოფს. სისტემაში
განხორციელებული სხვადასხვა ქმედების ქრონოლოგიის უკეთ დადგენის მიზნით, განხორციელდა
მონაცემთა ბაზის მოდიფიცირება, რამაც გააუმჯობესა ცვლილებების არქივებისა და ისტორიული
ჩანაწერების მართვის პროცესი. მრავალი პერიოდის მონაცემების შემცველი ანალიტიკური
ანგარიშგებების
ხარისხის
გაუმჯობესების
მიზნით
შეიცვალა
პერიოდებს
შორის
კლასიფიკატორების კავშირების დამყარების ფუნქციონალი. მომზადდა კონცეფცია სისტემური
ინტერფეისების მოძველებულიდან (Silverlight) ახალ ტექნოლოგიებზე (HTML, AnguladJS)
გადასაწერად. მიმდინარეობს სისტემის ორი მთავარი მოდულის (გადასახდელებისა და
ადმინისტრირების მოდულები) გადაწერის პროცესი. ახალ ტექნოლოგიაზე (HTML, AnguladJS)
გადაიწერა გადასახდელების მოდულის ფუნქციონალი. სისტემას დაემატა ახალი სტატიკური
ანგარიშგების დოკუმენტი. მომზადდა ავტომატური რეგრეს-ტესტირების ახალი სცენარი, რომელიც
მოიცავს ჯაჭვებისა და კალათების ფუნქციონალს. შეიცვალა პროგრამების გადანომვრის ლოგიკა და
ჯაჭვების სავალიდაციო სქემა;
 eTreasury სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა - სისტემას ბექ-ოფისის
ნაწილში ჩაემატა ახალი ოპერაციები „ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება“ და „თანხის
გადატანა“; დაემატა საბიუჯეტო კოდების სიმრავლის ადმინისტრირების ფუნქციონალი; შეიცვალა
„სხვა შემოსულობების დაბრუნების“ ოპერაცია, დაემატა ჩარიცხვის ჩანაწერების დაკავშირების
ფუნქციონალი. მულტისავალუტო ანგარიშის ფუნქციონალში ცვლილება შევიდა „გარედან
ვალუტაზე მიზნობრივი გრანტი“-ს და „გაურკვევლის დაბრუნება“ ოპერაციებში. შესაძლებელი
გახდა ერთ ჩარიცხვაზე რამდენიმე მიზნობრივი გრანტის ხელშეკრულების განსაზღვრა. სისტემას
დაემატა წყაროს ვალიდაციის ფუნქცია მობრუნებული თანხებისთვის. შესაძლებელი გახდა ხაზინის
ათნიშნა ანგარიშებზე გადათვლის ფუნქციონალის გაშვება მომხმარებლის მიერ, ანგარიშგებების
ავტომატური გენერირება და მათი ადრესატებთან ავტომატური გაგზავნა. შემოსავლების მოდულს
დაემატა ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის მომსახურების ქვემოდული და შემუშავდა eDMS
და eTreasury სისტემებს შორის. სისტემის კლიენტის ნაწილში შესაძლებელი გახდა მიმდინარე
სამუშაო პერიოდის ვალდებულებების დაკავშირება წინა პერიოდის ვალდებულებებთან. ასევე,
დაემატა ორგანიზაციის შექმნის თარიღის რედაქტირებისა და ხელშეკრულებაში CPV კოდების
დამატების ფუნქციონალი, საბიუჯეტო მოთხოვნაში დაემატა მესამე პირის გადახდების
განხორციელების საშუალება. ორგანიზაციებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ინფორმაცია საკუთარი
დაბრუნებული და გაურკვეველი თანხების შესახებ. ხელშეკრულების ფორმაზე დაემატა მიმღების
ანგარიშისა და ბანკის კოდის ველები. არასაბიუჯეტო მოთხოვნის ფორმირების დროს, იმ
შემთხვევაში, თუ გადამხდელის და მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი არის ერთი და იგივე,
შესაძლებელი გახდა ანგარიშის ნომრის არჩევა ხაზინის ბექ-ოფისში შევსებული სიიდან.
შესაძლებელი გახდა დეპოზიტების ასახვა ორგანიზაციების შესაბამის ქვეკოდებზე. დაემატა
შესყიდვების სააგენტოდან ელექტრონული სერვისის მეშვეობით ხელშეკრულების სტატუსის
წამოღება და მისი ასახვა ანგარიშგებაში. ასევე დაემატა მივლინების და დეპოზიტების ოპერაციბის
ახალი რეპორტები. ჩარიცხვების საძიებო სისტემაში, ბანკით შემოსულობებსა და ხარჯების გარდა,
შესაძლებელი გახდა შიდა ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის ხილვა და ექსპორტი;
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 eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა - გაუმჯობესდა და
დაიხვეწა სისტემის ფუნქციონალი. განახლდა კლასიფიკატორების მართვის სქემა. თანამშრომლის
პირად ბარათის დამატებით ჩანართს დაემატა ლიმიტების აღრიცხვის რეესტრი, სადაც თავს იყრის
ინფორმაცია კონკრეტული თანამშრომლის შემთხვევაში ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი
სატელეფონო და საწვავის ლიმიტების შესახებ. განხორციელდა ინტეგრაცია eTreasury სისტემასთან.
სისტემაში რეალიზებულ იქნა უწყისის მომზადების ფუნქციონალი, რომლის საშუალებითაც
ხორციელდება სახელფასო უწყისის ფაილის გენერირება, სადაც თავს იყრის თანამშრომელთა
ანაზღაურებების მონაცემები ეკონომიკური კოდების მიხედვით.
 eDMS – სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა - სამუშაო რეჟიმში
გაეშვა სისტემის კლიენტის ნაწილის ახალი ვერსია. სისტემამ გაიარა ფუნქციონალის სრული
ტესტირება და გასწორდა ხარვეზები. შემუშავდა და დასანერგად მზადდება საშინაო ვალის ნაწილის
სახაზინო ემისიების და სახელმწიფო ობლიგაციების მოდულების რეგრეს ტესტ-სცენარები.
სისტემას დაემატა „ფულადი ნაკადების“, „პორტფელის დინამიკის“ და „კვარტალური კალენდრის“
ანგარიშგებები.
 eDocument - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა - 2016 წლის სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად, შემუშავდა და დაინერგა სისტემის სამი მსხვილმასშტაბიანი განახლება. ცვლილებები
შეეხო სისტემის მონაცემთა ბაზას (ოპტიმიზაცია და ინფორმაციის წლების მიხედვით დაყოფა),
ინტერფლოუ სერვისს (რეგისტრაციის ნომრის დაბრუნება, გაგზავნის გაუქმება, ჩამოწერის
შეტყობინების გაგზავნა), მომხმარებლის ნაწილის 10-ზე მეტ კომპონენტს და სხვა. გეგმის
შესაბამისად მიმდინარეობს სისტემის განახლებული ვერსიის შემუშავება Angular ტექნოლოგიის
გამოყენებით. სისტემის პრეზენტაცია და დანერგვასთან დაკავშირებული სამუშაოები ჩატარდა 5
ორგანიზაციაში.
 eAuction - ელექტრონული აუქციონი - სისტემას დაემატა ორი ახალი ვებ-სერვისი: (1) კომპანია
ჯეოსელი - შესაძლებელი გახდა ლოტის მომსახურების გადახდა SMS შეტყობინებით, (2) სსიპ
სავაჭრო სამრეწველო პალატა - შესაძლებელი გახდა გამოქვეყნებული ლოტების ავტომატური
გადაგზავნა. შემუშავდა და რეალურ გარემოში განთავსდა სისტემის რამოდენიმე ახალი
ფუნქციონალი: ლოტებზე ფასდაკლებული ფასის ასახვა, მომხმარებლისთვის რეკომენდებული
ლოტების შეთავაზება, გაყიდულ ლოტებზე მიღება-ჩაბარების აქტების ფაილების ატვირთვა და
დათვალიერება. დასრულდა ოპტიმიზაცია და რეალურ გარემოში განთავსდა სისტემის შემდეგი
კომპონენტები: პრობლემური გადახდების პრევენცია, ელექტრონული მაღაზიის, ელექტრონული
ფოსტის გაგზავნის, კლონირების, ცნობარების მართვის, გრძელვადიანი მომსახურების
ანგარიშგებების მართვისა და ლოტების ადმინისტრირების ფუნქციონალები. დასრულდა და
სატესტო გარემოში განთავსდა ლოტზე ელექტრონული ხელშეკრულების თანხმობის
ფუნქციონალი. ასევე, მომხმარებლების მენიუში „გაყიდვა“ მოდულს დაემატა ცვლილების შესახებ
შეტყობინებების გამოტანის ფუნქციონალი.
 ჩატარდა შემდეგი ტრენინგების, სემინარების და კონსულტაციების ციკლი:
 საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 35 ორგანიზაცია, 597
მომხმარებელი;
 ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 213 ორგანიზაცია, 546
მომხმარებელი, მ.შ. ადგილობრივი თვითმმართველობის 102 ორგანო, 232 მომხმარებელი;
 სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 197 მომხმარებელი;
 საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემა eGMC – 39 მომხმარებელი.
5.5 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 განხორციელდა: სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისი სტატისტიკური
კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და
სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად
საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით უზრუნველყოფა.
5.6 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, ფორმირებული და
გავრცელებული იქნა საბოლოო გამომავალი ცხრილები;
 განისაზღვრა 2015 წლის IV კვარტლის, 2015 წლის წლიური (წინასწარი), 2016 წლის I და II
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 2015 წლის IV კვარტლის, 2015 წლის წლიური (წინასწარი), 2016 წლის I და II
კვარტლის ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები,
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით მიმდინარე ფასებში;
 გამოქვეყნდა 2015 წლის IV კვარტლის, 2015 წლის წლიური (წინასწარი), 2016 წლის I და II კვარტლის
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა, მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრისა და ფისკალური
სტატისტიკის მონაცემები;
 გაანგარიშდა 2015 წლის დეკემბრისა და 2016 წლის იანვარ-აგვისტოს ეკონომიკური ზრდის
ტენდენციების წინასწარი შეფასებები და გამოქვეყნდა ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკის
მაჩვენებლები;
 გაანგარიშდა 2015 წლის IV კვარტლის, 2015 წლის წლიური (წინასწარი), 2016 წლის I და II კვარტლის
წინასწარი მონაცემები საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
შესახებ. დამუშავდა 2015 წლის დეკემბრისა და 2016 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემები საგარეო
ვაჭრობის შესახებ;
 გამოქვეყნდა 2014 წლის კაპიტალის ოპერაციების ანგარიში მიმდინარე ფასებში ეკონომიკის
ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით;
 ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოქვეყნდა სტატისტიკური პუბლიკაციების ელექტრონული
ვერსიები: „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2014“ და „საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015“;
 გაანგარიშებულ იქნა სამომხმარებლო ფასების ინდექსებისა და მწარმოებელთა (სამრეწველო,
სამშენებლო მასალების, სატვირთო გადაზიდვებისა და ექსპორტის) ფასების ინდექსები
(ყოველთვიურად);
 განხორციელდა საწარმოთა 2015 წლის IV, 2016 წლის I და II კვარტლის გამოკვლევის საველე
სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა, ანალიზი და გავრცელება. საწარმოთა 2015 წლის
წლიური გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი;
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის, ბაზრებისა და ბაზრობების
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ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის საველე სამუშაოები,
მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა, ანალიზი და შედეგების გავრცელება; არაკომერციული
ორგანიზაციების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი;
2016 წლის III კვარტლის საწარმოთა გამოკვლევის შერჩევის სამუშაოები;
განხორციელდა სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის 2016
წლის I, IIკვარტლის და 2015 წლის წლიური გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა
დამუშავება და ანალიზი; 2016 წლის III კვარტლის გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები;
განხორციელდა ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების ყოველთვიური გამოკვლევა და ბიზნეს
რეგისტრის აქტუალიზაცია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოდან და შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე;
ჩატარდა ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება,
შეწონვა;
მიმდინარეობდა არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების საველე სამუშაოები,
მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი, ასევე, საფოსტო-საკურიერო საქმიანობით
დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები;
ჩატარდა საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენება
საწარმოებში
გამოკვლევის
მოსამზადებელი
სამუშაოები
(მეთოდოლოგიური და შერჩევის სამუშაოები); დასრულდა კვლევის საველე სამუშაოები;
მიმდინარეობს მონაცემთა დამუშავება და კონტროლი;
დასრულდა 2015 წლის IV, 2016 წლის I და II კვარტლის მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და
დამთავრებული მშენებლობის შესახებ მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი;
დამუშავდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული მიგრაციის მონაცემები.
გამოქვეყნდა ემიგრაციის და იმიგრაციის 2015 წლის მაჩვენებლები; დამუშავდა გარდაცვალების
მიზეზების პირველადი მონაცემები და გამოქვეყნდა 2015 წლის მონაცემები;
მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია - „დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2015“;
დასრულდა შრომის სტატისტიკური გამოკვლევის 2015 წლის IV კვარტლის და წლიური, 2016 წლის
I და II კვარტლის და 2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის აგვისტოს ჩათვლით ყოველთვიური
გამოკვლევის მონაცემების მოპოვება, პირველადი მასალების ლოგიკური და არითმეტიკული
კონტროლი, მოზიდული მასალის კომპიუტერში ჩაწერა, მონაცემთა ბაზის კორექტირება, 2015 წლის
IV, 2016 წლის I და II კვარტლის არასამეწარმეო და სამეწარმეო სფეროს მონაცემთა ბაზების
გაერთიანება და ფორმირება, 2016 წლის III კვარტლისა და 2016 წლის ყოველთვიური გამოკვლევის
მოსამზადებელი სამუშაოები. 2015 წლის IV, 2016 წლის I და II კვარტლის მონაცემთა გავრცელება;
დასრულდა უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის 2016 წლის I, II და III კვარტლების და ადგილობრივი
შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის 2015 წლის დეკემბრისა და 2016 წლის პირველი რვა თვის
საველე სამუშაოები. უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის 2015 წლის დეკემბრისა და 2016 წლის იანვარაგვისტოს და ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის 2015 წლის ნოემბრისა და
დეკემბრის, ასევე 2016 წლის იანვარ-ივლისის პირველადი მასალების კომპიუტერში ჩაწერა და
ლოგიკური კონტროლი. ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის 2015 წლის IV, 2016
წლის I და II კვარტლის მონაცემთა ბაზის კორექტირება. ადგილობრივი შინამეურნეობების
ტურიზმის კვლევის 2015 წლის IV, 2016 წლის I და II კვარტლის გავრცელება;
დასრულდა შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2016 წლის I, II და III კვარტლის
საველე საუშაოები, 2015 წლის დეკემბრისა და 2016 წლის პირველი რვა თვის პირველადი მასალების
კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური კონტროლი და კოდირება; 2015 წლის IV, 2016 წლის I და II
კვარტლების მონაცემთა ბაზის კორექტირება; 2015 წლის IV კვარტლის, 2015 წლის წლიური, 2016
წლის I და II კვარტლის მონაცემთა გავრცელება;
ჩატარდა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის 2016 წლის II კვარტლის გამოკითხვის
საველე სამუშაოები, მონაცემთა ელექტრონული სახით ჩაწერა და ლოგიკური კონტროლი. ჩატარდა
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გამოკვლევის 2015 წლის რაუნდის, 2016 წლის II კვარტლის გამოკითხვის მონაცემთა ბაზის
გაწმენდისა და ჰარმონიზაციის სამუშაოები და დამუშავდა მონაცემები;
 დასრულდა შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
კვლევის საველე სამუშაოები, მიღებული მონაცემების კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური კონტროლი
და კოდირება, მონაცემების კორექტირება, დამუშავება და გავრცელება;
 გამოქვეყნდა 2015 წლის მონაცემები მუზეუმებისა და თეატრების მუშაობის შესახებ.

5.7 სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისა
და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:








მომზადდა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო მასალა, რომელსაც საფუძვლად დაედო საანგარიშო
პერიოდამდე ჩატარებული კვლევები, მათ შორის:
 საინვესტიციო პრეზენტაცია გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის (315 ჰა) განვითარების
კონცეფციის შესახებ, რომელიც მოიცავს საცხოვრებელი, ტურისტული, გასართობი,
რეკრეაციული და კულტურული ცენტრების განვითარების პერსპექტივებს;
 საინვესტიციო პრეზენტაცია წყალტუბოს საკურორტო ზონის განვითარების კონცეფციის
შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სასტუმრო, სამედიცინო და გამაჯანსაღებელი ცენტრების,
საკონფერენციო და სავაჭრო ტერიტორიების მოწყობას;
 პრეზენტაცია პოტენციური ინვესტორებისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
საპრივატიზაციო ობიექტების შესახებ;
 პრეზენტაცია საქართველოში ფარმაცევტული სექტორის საინვესტიციო პოტენციალთან
დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას ვაჭრობის, წარმოების, ძირითადი
კომპანიებისა და სექტორის სხვა მახასიათებლების შესახებ;
 პრეზენტაციები აზოტოვანი სასუქების, საღებავებისა და პიგმენტების საქართველოში
წარმოების საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ;
ჩატარდა კვლევა სამკურნალო-ბალნეოლოგიური დანიშნულების მქონე, არალიცენზირებული
თერმული წყლებისა და სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული კურორტების შესახებ და
მომზადდა პრეზენტაცია სპა და გამაჯანსაღებელი კურორტების მსოფლიო ბაზრისა და
სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ტენდენციების შესახებ;
დასრულდა საქართველოს ექსპორტის ანალიზი, რომელშიც განხილულია საქართველოს
ექსპორტის ტენდენციები და საქართველოში ყველაზე მასშტაბურად ექსპორტირებადი
პროდუქტების დახმარებით დამატებითი წარმოების ჯაჭვის შექმნის გზები. განსაკუთრებული
ყურადღება გამახვილდა შემდეგ პროდუქტებზე: თხილი, სუნელები, თევზი, ცხოველების საკვები,
ფეროსილიკომანგანუმი, ძვირფასი ლითონები და სხვა;
მომზადდა:
 საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის იმპორტის ანალიზი და მის საფუძველზე,
პრეზენტაცია საინვესტიციოდ საინტერესო მიმართულებების შესახებ; ფეხსაცმელების
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წარმოების სექტორის მსოფლიო ბაზრის ანალიზი და საინვესტიციო პრეზენტაცია
საქართველოში ფეხსაცმელების წარმოების შესახებ;
 პრეზენტაცია ვანის რაიონის სოფლების (ამაღლება და სულორში) სპა და ველნეს (Wellness)
საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ (უნიკალური სამკურნალო და თერმული წყლები),
რომელიც წარედგინა პოტენციურ ინვესტორებს და საქართველოში არსებულ ტურ
ოპერატორებს;
 პრეზენტაცია საქართველოში სამშენებლო მიმართულებით წელს განხორციელებულ,
მიმდინარე და დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებზე, რომლის წარდგენა მოხდა
„ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიასა“ და „დოკას“ ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე
„თანამედროვე გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საინჟინრო და ბინათმშენებლობაში“;
 საქართველოში პრივატიზების პროცედურების გზამკვლევი, რომელიც დაინტერესებულ
ინვესტორებს გააცნობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
შეძენის/ინვესტირების შესაძლებლობებს;
შემუშავდა ახალი სამიზნე სექტორების (BPO (Business Process Outsourcing), IT მომსახურების
აუთსორსინგი, სპორტული ტურიზმი (ე.წ. Professional training camps), ფარმაცევტული წარმოება და
კლინიკური კვლევების აუთსორსინგი NCDC-ის (National Center for Disease Control and Public
Health) ბაზაში, სპა კურორტები და სამედიცინო ტურიზმი) განვითარების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა;
CRM-ის (Customers Relations Management) დანერგვის მიზნით დაიწყო კომპანიებისა და მათი
პროგრამების შერჩევა. მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები კომპანიებთან („Microsoft Dynamics CRM“,
„Sugar CRM“, „ACT!“, „Salesforce“ და „Alcium Software“) და გაკეთდა მათი საცდელი ვერსიების
ანალიზი;
საქართველოს ეროვნულმა საინვესტიციო სააგენტომ გამართა შეხვედრები უცხოელ პოტენციურ
ინვესტორებთან, გაუწია მათ კონსულტაციები სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან
დაკავშირებით (სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდება, საკანონმდებლო და საგადასახადო
საკითხები) და აგრეთვე, გაუწია შუამდგომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო
ორგანიზაციებთან, მათ შორის:
 თურქულ კომპანია „Ant Group“-ს აჭარაში ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტთან
დაკავშირებით;
 ქართულ-უკრაინული კომპანია „GU Fruit“-ს საქართველოში მინერალური წყლების ლიცენზიის
მოპოვებასთან დაკავშირებით;
 ინდურ კომპანია „Stark Steel”-ს, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს ლითონის ნარჩენების
გადამუშავების საწარმოს მოწყობაში;
 ბრიტანული ლოჯისტიკური კომპანიის „Ceva Logistics“-ის ქართველ შვილობილ კომპანია
Forward Lines”-ს, რომელიც დაინტერესებულია თავისი საქმიანობის გაფართოებით;
 კომპანია „Regus“-ს, რომელიც ახორციელებს საქართველოში ინვესტირებას უძრავი ქონების
სფეროში და აპირებს საქმიანობის გაფართოებას;
 ირანელ ბიზნესმენთა ჯგუფის წარმომადგენელს „Gholamreza Japhari Momtazi”-ს სოკოს
საწარმოს, კურდღლების ფერმის, მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოსა და მეორადი
საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტებთან დაკავშირებით;
 სინგაპურულ კომპანია „Eminova“-ს ქართველ წარმომადგენელს, რომელიც დაინტერესებულია
გონიოს ყოფილი პოლიგონის განვითარების პროექტით;
 ტექსტილის (ძაფის) მწარმოებელი თურქული კომპანია „Betareks“-ს საწარმოს გაფართოებასთან
დაკავშირებით;
 კომპანია „CNP“-ის ინდოელ თანამფლობელთან ხილის ბაღების შეძენასთან დაკავშირებით;
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 ჩინურ კომპანია „აზიისა და აფრიკის ქვეყნების საწარმოების მენეჯმენტი (სიანი)“-ის
სტრატეგიული განვითარების მენეჯერს საქართველოში სამშენებლო მასალების საწარმოს
გახსნასთან დაკავშირებით;
 საერთაშორისო კომპანია „Arvato”-ს საქართველოში ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის
ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით;
 არაბულ კომპანია „GVI“-ს, რომელიც საგურამოში 30 ჰექტარზე აშენებს საცხოვრებელ და
სასტუმრო კომპლექსებს;
 კომპანია „მაია პოლი“-ს ფეხსაცმელების საწარმოს გაფართოებასთან დაკავშირებით;
 ებრაელ ინვესტორს, ელექტრონული აუქციონის წესით ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შეძენილ
უძრავ ქონებაზე, სასტუმროს ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით;
 ამერიკული კომპანია „Ventura Realty and Investment Company“-ის წარმომადგენლებს თბილისში
მცირე ტურისტული პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით;
 თურქული

კომპანია

„ORTOFIKS”-ის

წარმომადგენლებს

საქართველოში

ხელოვნური

კიდურების ცენტრის დაარსებათან დაკავშირებით;


საქართველოს ეროვნულმა საინვესტიციო სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა
ღონისძიებებში, ბიზნეს-ფორუმების ორგანიზებასა და პრეზენტაციების გამართვაში, მათ შორის:
 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ქ. თბილისში გამართულ
საქართველო-ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმზე და აგრეთვე, ქ. ვენაში გამართულ საქართველოავსტრიის ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს საინვესტიციო სააგენტოს წარმომადგენლებმა
მონაწილეებს გააცნეს საქართველოს საინვესტიციო გარემო/ შესაძლებლობები;
 ქ. დავოსში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში, სადაც სააგენტოს ორგანიზებით
გაიმართა შეხვედრები მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებთან (Majid Al Futtaim,
BP, Washington State Investment Board, TATA group, TeliaSonera, Tianjin Port, Vimpelcom, Lazard);
 სამხრეთ კავკასიის მესამე წლიურ სამიტზე, სადაც გაკეთდა პრეზენტაცია საქართველოს
საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მიმართულებით;
 ქ. ტალინში, ქ. ბუდაპეშტსა და ქ. რიგაში გამართულ ბიზნეს-ფორუმებზე, ქ. ბრიუსელში
გამართულ ბიზნეს კონფერენციაზე „Belgium-Georgia Partnerships: A promising Match" და
აგრეთვე, ქ. ბერნში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით
გამართულ საინვესტიციო ფორუმსა და ბიზნეს მიღებაზე, სადაც გაკეთდა პრეზენტაციები
საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და პროექტების შესახებ;
 აშშ-ში (ჩიკაგო, ბოსტონი და ნიუ-იორკი) და ქ. ლონდონში პოტენციურ ინვესტორებისათვის
გამართულ საინვესტიციო „Road Show”-ში, საქართველოში არსებული ეკონომიკური და
საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით;
 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს, საქართველოს მეწარმეობის განვითარების
სააგენტოსა და აშშ-ს ვაჭრობის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების
პროგრამის ორგანიზებით გამართულ ორდღიან სემინარში „საქართველოში ფრანჩაიზინგზე
ცნობიერების ამაღლების საკითხების შესახებ“;
 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და სლოვაკეთის ინვესტიციებისა და
ვაჭრობის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ქ. თბილისში გამართულ საქართველოსლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმში, რომელშიც მონაწილეობდა 160-მდე ქართველი და სლოვაკი
ბიზნესმენი;
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 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს
საბჭოს ორგანიზებით ქ. ბერლინში გამართულ საქართველო–გერმანიის ბიზნეს ფორუმში
„Trade and Business with Georgia”, რომელშიც მონაწილეობდა 100–ზე მეტი გერმანული და 30–ზე
მეტი ქართული კომპანიის სხვადასხვა სექტორების (სატრანსპორტო გადაზიდვები და
ლოგისტიკა, მშენებლობა, ტელეკომუნიკაციები, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, წარმოება,
იურიდიული, ფინანსური და საბანკო მომსახურეობა) წარმომადგენელი;
 ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით ქ. სტამბულში ჩატარებულ ბიზნეს
ფორუმში JETRO (Japan External Trade Organization), სადაც გაიმართა შეხვედრები იაპონურ
კომპანიებთან (Toyota Tsusho Europe, Mitsubishi Heavy Industries, ITOCHU Corporation, Mitsui &
Co., Toyo Tanso, Marubeni, Sumitomo Soko და სხვა).
 საქართველოში

ესტონეთის

ბიზნეს

დელეგაციის

ვიზიტის

ფარგლებში

სააგენტოს

ორგანიზებით გამართულ საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს ფორუმში.

5.8 სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური


სამსახურში შემოსული ინფორმაციის ანალიზისა და სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა
ინფორმაციის დამუშავების შედეგად გამოვლინდა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
სავარაუდო შემთხვევებზე 90 საქმე გადაეცა საქართველოს მთავარი პროკურატურის და შინაგან
საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს.





კანონმდებლობის

მოთხოვნების

საკონსულტაციო

შეხვედრები

განმარტების
კომერციული

მიზნით,
ბანკების,

გაიმართა

ტრენინგები

სადაზღვევო

და

კომპანიების,

მიკრკოსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ნოტარიუსებთან და აუდიტორებთან;
მონიტორინგის განმახორციელებელი ცალკეული პირებისათვის შემუშავდა შესაბამისი
სახელმძღვანელო-მეთოდოლოგიური მითითებები, სამსახურის მიერ მომზადდა და გამოიცა
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტები



საქართველოში

მოქმედი

დაფინანსების

გამოვლენის

ფინანსური

სექტორის

საკითხებზე

წარმომადგენლებისთვის

მომზადდა

სახელმძღვანელო,

ტერორიზმის

ყაზახეთისა

და

მონტენეგროს შესაბამის სამსახურებთან გაფორმდა თნამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი.

5.11 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
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CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის პირველი ეტაპის ფარგლებში დასრულდა
სააგენტოს
შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოები, ხოლო მე-II ეტაპის ფარგლებში
მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარების პროექტისა და სააგენტოს ეტალონური ბაზის
(გეომეტრიული გაზომვები; წნევა და ძალა; ტემპერატურა და ტენიანობის გაზომვები; დიდი მასები
და მცირე მოცულობები; რადიოფიზიკა, დრო და სიხშირე, ოპტიკა და აკუსტიკა; ფიზიკო-ქიმიური
გაზომვები; ვიბრაცია, ნივთიერებათა ხარჯი, რადიაციული გაზომვები) განახლებისათვის
შესყიდვის პროექტის განხორციელება;
საქართველოში წარმოებული პროდუქტის შიდა და ევროპულ ბაზარზე განთავსების ხელშეწყობის
მიზნით, ევროკავშირის მიერ დაფინანასებული პროექტის ,,საქართველოს სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარების მხარდაჭერა ვეროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში ქართველი მეწარმეებისა და სხვა
დაინტერესებული პირებისათვის
ქ. თელავში ჩატარდა სემინარი სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის შესახებ, სადაც პრეზენტაციები წარმოადგინეს ესპანეთის სტანდარტების
ორგანიზაციისა (AENOR) და ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (CMI) წარმომადგენელმა;
ტექნიკური დახმარების პროექტის „სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის
განვითარების შემდგომი მხარდაჭერა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან თანხვედრისათვის“
ფარგლებში სააგენტოს თანამშრომლების ინგლისური ენის უნარების გაუმჯობესების მიზნით
მიმდინარეობდა ინგლისური ენის შესწავლის კურსები;
სააგენტოში პერმანენტულად ხორციელდებოდა ეტალონური ბაზის შენახვისათვის აუცილებელი
სამუშაოები;
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ISO/IEC
17025 მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარდა ყოველწლიური ანალიზი;
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ.პარიზი
გამართულ CIPM MRA ურთიერთაღიარების შეთანხმების გადახედვის პროცესთან დაკავშირებით
შექმნილ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში;
სააგენტოს მასისა და მასასთან დაკავშირებული გაზომვების განყოფილების წარმომადგენელმა,
ტექნიკური ექსპერტის სტატუსით, მონაწილეობა მიიღო მეტროლოგიის რეგიონალური
ორგანიზაციის COOMET–ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო შეფასებაში (უკრაინის
მეტროლოგიის ინსტიტუტის „უკრმეტრტესტსტანდარტი“–ს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის
შემოწმება);
სააგენტომ აღიარებულ სფეროებში მომსახურება გაუწია სომხეთის რესპუბლიკის აკრედიტებულ
კერძო საგამოცდო ლაბორატორიას, საწონებისა და თერმომეტრების დაკალიბრების და
აღიარებული დაკალიბრების სერტიფიკატების მიღების მიზნით;
ევროპული ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, ევროპელი ექსპერტის მიერ, სააგენტოს
გეომეტრიული გაზომვების ეტალონურ განყოფილებაში ჩატარდა ტრენინგის პირველი ეტაპი;
მიმდინარეობდა სააგენტოს გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების აღჭურვა
(შეძენილ იქნა მეტროჭოკებისა და მზომი ლენტებს მაკალიბრებელი/სამოწმებელი აღჭურვილოება
და დასრულდა პროცედურები ნიველირებისა და თეოდოლიტების მაკალირებელი აღჭურვილობის
შეძენისათვის). რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილებისათვის
შეძენილ იქნა რადარების/სიჩქარმზომების საკალიბრებელი მოწყობილობა, ხოლო მეტროლოგიის
ინსტიტუტის მექანიკის ეტალონურ განყოფილებაში ჩატარდა სამრეწველო მრიცხველების
დასაკალიბრებელი სტენდის მოდერნიზაციის სამუშაოები;
სააგენტოს რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონურმა განყოფილებამ ფინანსთა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანების მოთხოვნების შესაბამისად მოახდინა სალარო
საკონტროლო აპარატების გამოცდები და მოამზადა შესაბამისი დასკვნები;
სააგენტოს მაიონიზებელი მეტროლოგიის განყოფილების მიერ დაკალიბრდა 47 ხელსაწყო და
რადიაციული კვლევა ჩაუტარდა 40 წარმოდგენილ ნიმუშს;
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სააგენტოს რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონურმა განყოფილებამ მონაწილეობა მიიღო
ტექნიკური რეგლამენტის „სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების
მოთხოვნები“ განხილვასა და შესაბამისი წინადადებების მომზადებაში;
COOMET-ის პროექტის „ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი
საერთაშორისო შედარებების“ (N624/GE/-a13 ) ფარგლებში გაგრძელდა გაზომვითი სამუშაოები,
სადაც GEOSTM-ის ელექტრობის ეტალონური განყოფილება ასრულებდა წამყვანის (პილოტის)
როლს, ხოლო „პლატინის წინაღობის თერმომეტრების შედარება (-40÷420)ºС–ის დიაპაზონში“
(642/MD/14) პროექტის ფარგლებში სააგენტოს ტემპერატურული გაზომვების ლაბორატორია
მონაწილეობდა საერთაშრისო შედარებებში;
სააგენტოს გეომეტრიული გაზომვების ეტალონურმა განყოფილებამ ორგანიზება გაუკეთდა
საქართველოს ფარგლებში ლაბორატორიათაშორისი შედარებების ჩატარებას გეომეტრიული
გაზომვების სფეროში შტანგენფარგლის მაგალითზე. სამი მონაწილე აკრედიტირებული
ლაბორატორიებს შორის პილოტი ლაბორატორიის ფუნქციას ასრულებდა სააგენტოს
გეომეტრიული გაზომვების განყოფილება;
დარეგისტრირდა დაკანონებული გაზომვის საშუალების 7 ტიპი, განხორციელდა 109 535
ერთეული
გამზომი
საშუალების
პირველადი
დამოწმების
აღიარება
(მათ
შორის:
ელექტრომრიცხველები - 205 ცალი, გაზის მრიცხველები - 75 180 ცალი, წყლის მრიცხველები - 34
150 ცალი);
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ
შეთანხმების“ მე-3 დანართის („სტანდარტების მომზადების, მიღებისა და გამოყენების
კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსი“) შესაბამისად სააგენტოში
დამტკიცებული
სტანდარტების პროგრამის მიხედვით საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდდა 100
საერთაშორისო/რეგიონალური სტანდარტი;
ჩამოყალიბდა სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი „ბუნებრივი გაზის“ სფეროში (ტკ 6).
საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით განხორციელდა
საქართველოს სტანდარტების პროგრამის მეორე ნაწილის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში გაიგზავნა 4 ნოტიფიკაცია საქართველოში
მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ, ხოლო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ
ქვეყნებს მიეწოდათ საქართველოს მიერ ნოტიფიცირებული ტექნიკური რეგლამენტის,
სტანდარტებისა და შესებამისობის შეფასების პროცედურების 23 სრული ტექსტი. აგრეთვე
საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის მიერ
სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის
დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების,
სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების პროექტების შესახებ 388
ნოტიფიკაცია;
საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა სულ 1 640 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო
(საერთაშორისო სტანდარტი) - 253; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი ) – 1 115; სსტ ეტსი ენ (ევროპის
სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტის სტანდარტი) - 42; სსტ იეკ (საერთაშორისო
ელექტრო-ტექნიკური კომისიის სტანდარტი) – 230;
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ გაიცა სულ 192 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო
(საერთაშორისო სტანდარტი) – 152; გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი)- 11; სსტ ენ
(ევროპული სტანდარტი) - 23; სსტ (საქართველოს სტანდარტი) - 4; რსტ(რესპუბლიკური
სტანდარტი) - 1; სსტ იეკ (საერთაშორისო ელექტრო-ტექნიკური კომისიის სტანდარტი) - 1.

5.12 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 მიმდინარეობდა მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოებიდან მიღებულ
მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და ძირითადი მონაცემების გამოქვეყნება.

5.13 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:











აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად,
აკრედიტებულ იქნა 30 შესაბამისობის შემფასებელი პირი, მათ შორის: პროდუქტის
სერტიფიკაციის ორგანო - 2; ინსპექტირების ორგანო - 13 (სამშენებლო სფეროს ინპექტირების
ორგანო - 8; ინპექტირების ორგანო - 2; დაკანონებული გაზომვის საშუალების დამმოწმებელი პირი
- 3); საგამოცდო ლაბორატორია - 10; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1; პერსონალის
სერტიფიკაციის ორგანო - 4;
დამატებით სფეროში აკრედიტაცია მიიღო 6 აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა
პირმა: ინსპექტირების ორგანო (სამშენებლო სფეროს ინპექტირების ორგანო) - 1; საგამოცდო
ლაბორატორია - 5;
აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა დარღვევის გამო, აკრედიტაცია შეუჩერდა 1 შესაბამისობის
შემფასებელ პირს, ხოლო 2 შესაბამისობის შემფასებელ პირს შეუმცირდა აკრედიტაციის სფერო;
გეგმური მონიტორინგი გაიარა 72-მა აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, მათ
შორის: საკალიბრებელი ლაბორატორია - 3; ინსპექტირების ორგანო - 13 (ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრი - 10; დაკანონებული გაზომვის
საშუალების დამმოწმებელი პირი - 2; სამშენებლო სფეროში ინსპექტირების ორგანო - 1);
საგამოცდო ლაბორატორია - 49; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 3; სამედიცინო
ლაბორატორია - 4;
ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური გაძლიერების (CIB) პროგრამის
ფარგლებში, აკრედიტაციის ცენტრში მიმდინარე ევროკავშირის პროექტის
„აკრედიტაციის
სისტემის განვითარების შემდგომი მხარდაჭერა; ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან
თანხვედრისათვის“ შესაბამისად განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 აკრედიტაციის ცენტრის მოწვეული ტექნიკური შემფასებლებისათვის და დაინტერესებული
მხარეებისათვის გაიმართა ტრეინინგები განახლებული სერთაშორისო სტანდარტების
(ისო/იეკ 17020; სსტ ისო 15189; ისო/იეკ 17021; ისო 22003 და EU რეგულაცია N882:2004-ის)
შესაბამისად. აგრეთვე ჩატარდა ტრენინგი კვების პროდუქტებში ნიმუშის აღების სფეროში;
 უცხოელი ექსპერტების მიერ განხორციელდა აკრედიტაციის სქემების შეფასება
განახლებული სტანდარტების (სსტ ისო 15189; სსტ ისო/იეკ 17065 და სსტ ისო 17021)
თანახმად და გაიცა გაუმჯობესების რეკომენდაციები შემდგომ აკრედიტაციის სისტემაში
ასახვის მიზნით.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და
აკრედიტაციის ცენტრის EA-ში (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) წევრობის სტატუსის
თანახმად, აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ EA-ს ყოველწლიური
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ლაბორატორიული, ინსპექტირების სერტიფიკაციის და მრავლმხრივი შეთანხმების ტექნიკური
კომიტეტების მუშაობაში. ამავდროულად, აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის მიერ
მიმდინარეობდა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციების და
წინადადებების იმპლემენტაცია აკრედიტაციის ხარისხის სისტემაში.

6. ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა

6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 ჩატარდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნები 2016 წლის 28 იანვარს,
არჩევნებზე მიიმართა სულ 646,3 ათ. ლარი, მათ შორის, 2016 წელს - 479,4 ათ. ლარი. არჩევნებში
სულ მონაწილეობა მიიღო 24 091-მა ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის
33,5%-ია.

ვებ-გვერდზე

გამოქვეყნდა

არჩევნებზე

მოსულ

ამომრჩეველთა

გენდერული

სტატისტიკა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED)
შეფასებით უბნის გახსნის, კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცესმა მშვიდ გარემოში ჩაიარა.
 ჩატარდა გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ქალაქ ოზურგეთის, ოზურგეთის, ხობისა და
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები 2016 წლის 22 მაისს,
არჩევნებზე სულ მიიმართა 880,2 ათ. ლარი;
 2016 წლის 8 ოქტომბერს დაინიშნა საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები, რომელიც 73
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 3 634 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება. საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, 42 სახელმწიფოში შეიქმნა 57
საარჩევნო უბანი, ასევე საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში
მოსამსახურე საქართველოს მოქალაქეებისთვის შეიქმნა 2 საარჩევნო უბანი ავღანეთში.
 შეიქმნა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო ოლქების (მათ შორის
მაჟორიტარული) ინტერაქტიული რუკა, კერძოდ: თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ბათუმის და
რეგიონების რუკები, სადაც აღნიშნულია საოლქო საარჩევნო კომისიის საზღვრები, დასახლებული
პუნქტები, გზები, ქუჩები, შენობის კონტურები და ნომრები, რაც ხელს შეუწყობს საარჩევნო
პროცესების სწორად დაგეგმვას.
 განახლებული საინფორმაციო/საიმიჯო კამპანიის საფუძველზე შეიქმნა და განთავსდა: 10
სატელევიზიო და რადიო რგოლი – 13 ცენტრალურ და 25 რეგიონულ ტელევიზიაში, 14
ცენტრალურ და 11 რეგიონულ რადიოში; სარეკლამო ბანერები - 30 ცენტრალურ და 20
რეგიონულ საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე; ბეჭდური მედია – საინფორმაციო/საიმიჯო
მასალები - 9 ცენტრალურ და 24 რეგიონულ გაზეთში; 37 გარე ბანერი. საინფორმაციო
ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილი იყო სურდოთარგმანით (ჟესტური ენა), ასევე ყველა
საარჩევნო მასალები ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე;
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 ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები: ნაწილობრივ განახლდა საარჩევნო ყუთები,
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შეძენილ იქნა უნიფორმები, დამზადდა საარჩევნო
უბნების აბრები, დაიბეჭდა ამომრჩევლის საინფორმაციო სტიკერი, კენჭისყრის დღისთვის
შეძენილ იქნა საარჩევნო უბნებისთვის კარტრიჯები, მარკირების სითხე, საიდენტიფიკაციო
ბეჯები,

საბეჭდი

სპეციალური

ქაღალდი

ოლქებისთვის,

კონვერტები,

ბიულეტენისთვის

დეტექტორები,

ოფსეტური

ელემენტები,

ქაღალდი

საარჩევნო

და

სახაზავი

რეგისტრატორებისთვის და სხვა. დაიბეჭდა განახლებული საარჩევნო კოდექსი ორ ენაზე, ეთიკის
კოდექსი. შემოწმდა და ტექნიკურად გაიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო
ასლგადამღები მანქანები და სკანერები. ცესკოსა და ოლქებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლისა და
არჩევნების

შედეგების

შეუფერხებლად

გამოქვეყნებისთვის

მაქსიმალურად

გაიზარდა

ინტერნეტის მოწოდების სიჩქარე;
 საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში იმართებოდა შეხვედრები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან
ინფორმაციის

გაცვლისა

უმცირესობების

და

ჩართული

ამომრჩეველთა

მხარეების

საარჩევნო

ინფორმირების

პროცესებში

მიზნით.

ჩართულობის

ეთნიკური

ხელშეწყობისა

და

თანასწორი საარჩევნო უფლების უზრუნველსაყოფად მოეწყო გასვლითი ღონისძიებები
რეგიონებში. ასევე, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებმა გაიარეს ტრენინგი საარჩევნო
საკითხებზე.
 საუბნო საარჩევნო კომისიის სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი წევრებისთვის ითარგმნა
საარჩევნო დოკუმენტაცია და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სასწავლო ფილმი „კენჭისყრის
დღის პროცედურები“ სუბტიტრებით.
 ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის და ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველისთვის
პანდუსით ადაპტირებული უბნების რაოდენობის გაზრდის მიზნით, დამუშავდა 73 საარჩევნო
ოლქში შემავალი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების შესახებ ინფორმაცია და განხორციელდა
მონაცემების გადამოწმება. 3 634 უბნიდან ადაპტირებულია 1 115 (30.68%) უბანი (მარტივი,
დროებითი, პანდუსი). საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების
კენჭისყრის დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება:
მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის - ყველა საარჩევნო უბანზე გამადიდებელი ლინზა; ეტლით
მოსარგებლე ამომრჩევლებისთვის - იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე სპეციალური ხმის
მიცემის კაბინები; იმ შემთხვევაში თუ ეტლით მოსარგებლე და ფიზიკური შეზღუდვის მქონე
ამომრჩევლები მომართავენ საარჩევნო ადმინისტრაციას ზოგიერთ უბანზე შესაძლებელი იქნება
პორტატული

(მოძრავი)

პანდუსის

განთავსება;

ყრუ

ამომრჩევლებისთვის

-

არჩევნებში

მონაწილეობის პროცედურის შესახებ პოსტერი, ასევე ყველა საარჩევნო ვიდეორგოლი და
საინფორმაციო ბრიფინგი ცესკოდან უზრუნველყოფილი იქნება სურდოთარგმანით.
 საქართველოს

ორგანული

კანონის

„საქართველოს

საარჩევნო

კოდექსის”

43-ე

მუხლის

საფუძველზე 2016 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე და გარდაბნის,
კასპის,

წყალტუბოს,

ქალაქ

ოზურგეთის,

ოზურგეთის,

ხობისა

და

ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნებისათვის სულ დაფინანსდა 3
პოლიტიკური

გაერთიანება

საარჩევნო

ოლქებსა

და

უბნებზე

საარჩევნო

სუბიექტის

წარმომადგენლების უზრუნველსაყოფად:
 ბლოკი „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”;
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 ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”;
 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „თავისუფალი დემოკრატები“.
 9 თვის მდგომარეობით საქართველოს პარლამენტის 8 ოქტომბრის საარჩევნო პერიოდის ხარჯებმა
შეადგინა 13 627,2 ათ. ლარი.

6.3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
 სსიპ საჯარო აუდიტის ისნტიტუტი














საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა 26 და მიმდინარეობს 44 ფინანსური, 6 ეფექტიანობის და 2
კომბინირებული აუდიტის ჩატარება;
მიმდინარეობს შესაბამისობის აუდიტის სახელმძღვანელოს შემუშავება, ასევე ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აუდიტის მეთოდოლოგიის სამუშაო ვერსიისა და ეფექტიანობის აუდიტის
სახელმძღვანელოში შესატანი მეთოდოლოგიური ცვლილებების მომზადება;
განხორციელდა 8 თანამშრომლის გადამზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის
მიმართულებით და 8 თანამშრომლის აუდიტის მიმართულებით;
მოხდა 3 უწყების მიერ განხორციელებული პროექტების შეფასება;
მხარჯავი უწყებების სტრატეგიული დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების სრული ციკლის
შესაფასებლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 16 სამინისტროს გადაეგზავნა
ორგანიზაციული მართვის შეფასების კითხვარი, რომელიც უწყებებს აფასებს 7 ძირითადი
კომპონენტის
მიხედვით,
რაც
არსებითია
მათი
გამართული
და
ეფექტიანი
ფუნქციონირებისათვის.
სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტმა ჩაატარა საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების
პროგრამა, რომელიც წარმატებით გაიარა 54-მა აუდიტორმა.
2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების
განმხილველი სამუშაო ჯგუფის მიერ, მოეწყო 8 აუდიტის ანგარიშების განხილვა, ასევე
საკომიტეტო და პლენარული განხილვები შემდეგ ანგარიშებზე:
 სას-ის მოხსენება „2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური
ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე;
 სას-ის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში.
„აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის“ პროექტის ფარგლებში მოეწყო 8
საჯარო განხილვა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებთან (სულ
წლის განმავლობაში დაგეგმილია 11 შეხვედრა). გაიმართა ერთდღიანი მედია სემინარი მედიის
წარმომადგენლებთან, მიმდინარეობს პარლამენტისა და მოქალაქეთა ჩართულობის
ვებპლატფორმის მომზადება.
პოლიტიკური ფინანსების გამჭირვალობის გაზრდის მიზნით ელექტრონული დეკლარირების
პროგრამის შემუშავებასა და საძიებო სისტემის დანერგვაზე მარტის ბოლოს დაწყებული
ღონისძიებების პირველი ეტაპი დასრულდა. ახალი ვებგვერდი და პროგრამა, რომელიც
საშუალებას მისცემს გარე მომხმარებელს სწრაფად და მარტივად მოიძიოს ინფორმაცია
შემომწირველების შესახებ მუშაობს სატესტო რეჟიმში და მონიტორინგის სამსახურის
თანამშრომლების მიერ მიმდინარეობს ხარვეზების აღმოჩენაზე პროგრამის ტესტირება.
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საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით სამსახურის მიერ რამდენიმე თვის
განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და კონსუტლაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ
მხარეებთან. მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხები
ასახულ იქნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიშში და
რეკომენდაციების სახით გადაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს.
TWINNING-ის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა თანამშრომელთა შეფასების სისტემის
საბოლოო ვერსია. ამჟამად მიმდინარეობს თანამშრომელთა საპილოტე შეფასება აღნიშნული
სისტემის მეშვეობით.
აუდიტის
სისტემატიზირებული
აღრიცხვის,
კლასიფიცირებისა
და
ანგარიშგების
ელექტრონულ სისტემაში აისახა ბოლო 3 წლის აუდიტები და შესაბამისი ინფორმაცია.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები შვედეთის უმაღლესი აუდიტორული
ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული სემინარის ფარგლებში გადამზადდნენ ლიდერობისა და
მართვის მიმართულებით.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები შვედეთის უმაღლესი აუდიტორული
ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული სემინარის ფარგლებში გადამზადდნენ ლიდერობისა და
მართვის მიმართულებით.
ხელი მოეწერა კორეის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციასთან ურთიერთგაგების
მემორანდუმს. თანამშრომლობის ფარგლებში განსაზღვრულია მოქალაქეთა ჩართულობის
პრაქტიკის და IT აუდიტის სფეროში გამოცდილების გაზიარება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა (სას) და ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი
აუდიტორული ორგანიზაციის (US Government Accountability Office) აუდიტის სასწავლო
ცენტრს (Center For Audit Excellence) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში
დაგეგმილია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის IT აუდიტორების პროფესიული უნარჩვევების განვითარება.

6.4 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,

გაერთიანება

„ქართული

დაფინანსდა

ოცნება

-

11

საარჩევნო

დემოკრატიული

სუბიექტი

(პოლიტიკური

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
ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია, მოქალაქეთა პოლიტიკური

გაერთიანება - „ქრისტიან-

დემოკრატიული მოძრაობა“, დავით თარხან-მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია) და ასევე დაფინანსდა
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30'
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მუხლის შესაბამისად - მათ მიერ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების,
რეგიონული


და

ამომრჩეველთა

სამოქალაქო

განხორციელების მიზნით;
საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური

და

საარჩევნო

პარტიებისა

და

განათლების

არასამთავრობო

პროექტების
სექტორის

დაფინანსებისთვის მიიმართა 9,7 მლნ ლარამდე;


გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების საფუძველზე შეირჩა და დაფინანსდა არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი 9 საგრანტო პროექტი.

6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 მიმდინარეობდა

შეხვედრები

დაკავშირებით;
 პოლიტიკური გაერთიანებების

საარჩევნო

კანონმდებლობაში

წარმომადგენლებს

ჩაუტარდათ

შესატან

ცვლილებებთან

ტრენინგები

საარჩევნო

საკითხებზე;
 დადგინდა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და რუსთავის (კანონით განსაზღვრული შესაბამისი
ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულების ფარგლებში) 30 მაჟორიტარული ოლქის საზღვრები,
რის შედეგადაც ამომრჩეველთა ხმების ძალა ადექვატურად გამოიხატება მანდატის წონაში;
 საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით
საოლქო საარჩევნო კომისიების მუდმივმოქმედი წევრებისათვის განხორციელდა სასწავლო კურსი
„საარჩევნო პროცესების მართვა“ თემებზე: არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები, არჩევნების
სანდოობა, საარჩევნო დავების მართვა და მოგვარების მექანიზმები - პრევენცია, საარჩევნო
კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო ოპერაციების სახელმძღვანელო პრინციპები, საარჩევნო
პროცესის დაგეგმვა, დროის მართვა, გუნდის მართვა, ლიდერობა, კომუნიკაცია და ანგარიშგება.
სასწავლო კურსი გაიარა 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის მუდმივმოქმედი წევრმა და
ადმინისტრაციის აპარატის თანამშრომელმა (ნაკადებად).

6.6. 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
 განახლდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიები და სამოქმედო
გეგმები თითქმის ყველა მიმართულებით. დამტკიცდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განახლებული სტრატეგიული დოკუმენტები.
დამტკიცდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 2015 წლის პროგრესის ანგარიში და
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ბრალდებულ და მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე მსჯავრდებულთა
პენიტენციური დაწესებულების კონცეფცია და დიზაინის პროექტი;
 გაიმართა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რიგით
21-ე სხდომა, განხილულ იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტები შემდეგ თემატიკაზე: ირიბი
მტკიცებულებები

სისხლის

სამართლის

პროცესში,

ადმინისტრაციულ

სამართალდარღვევათა

კოდექსის რეფორმა, წინასასამართლო პრობაციის სამსახურის დანერგვა, თავისუფლების შეზღუდვის
გაუქმება და შინაპატიმრობის დანერგვა, იარაღის უკანონო ბრუნვის გამკაცრება, პირობით ვადამდე
გათავისუფლების მექანიზმების დახვეწა;
 პროკურატურის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა და გაგრძელდება
მუშაობა პროკურატურის სისტემის რეფორმის ახალ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე;
 მიმდინარეობდა მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების პროექტის განახლების
მიზნით. მომზადდა დასკვნები სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების მიერ მოწოდებულ
კანონპროექტებზე: საპროცესო შეთანხმებისას დაზარალებულის უფლებებთან დაკავშირებით; კერძო
დეტექტივის საქმიანობის შესახებ; წამების დანაშაულის შემადგენლობაში სპეციალური სუბიექტის
დამატების შესახებ; განაჩენის აღსრულების გადავადების, პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს, პირადი
ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფასთან დაკავშირებით;
შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ და სხვა;
 მომზადდა

შედარებით-სამართლებრივი

კვლევა

ფიზიკური

შეურაცხყოფის

დანაშაულთან

დაკავშირებით;
 ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2015
წლის მეორე ექვსი თვის შესრულების პროგრესისა და 2015 წლის მონიტორინგის ანგარიშები და
რეკომენდაციები

წარმოადგინა.

სხდომაზე

ანტიკორუფციულმა

საბჭომ

2015-2016

წლების

განახლებული ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია დაამტკიცა, რის შედეგადაც
ანტიკორუფციულ სტრატეგიულ დოკუმენტებს დაემატა მეთოთხმეტე პრიორიტეტი „კორუფციის
პრევენციის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტში“;
 ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ განახლდა იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ
ვებგვერდზე ანტიკორუფციული საბჭოს შესახებ ინფორმაცია; მომზადდა და საბჭოს მიერ დამტკიცდა
ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლებული ვერსიები;
 ანტიკორუფციული

საბჭოს

სამდივნოს

მიერ

დაიგეგმა

საჯარო

ლექციები

10

უმაღლეს

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ლექციებში მონაწილეობა 500-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო,
ხოლო თემატიკა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის და კანონმდებლობის განხილვას,
საჯარო სამსახურის სფეროში მიმდინარე რეფორმებზე მსჯელობას მოიცავდა.
 მომზადდა

ანტიკორუფციული

სტრატეგიისა

და

სამოქმედო

გეგმის

ახალი

სტრატეგიული

პრიორიტეტის თავი „კორუფციის პრევენციის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტებში“;
 ჩატარდა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თანათავმჯდომარეობის არჩევნები, რომელშიც
22-დან 18 ხმით საქართველომ გაიმარჯვა. მომავალი ერთი წლის განმავლობაში საქართველო იქნება
„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ თანათავმჯდომარე, ხოლო 2017 წლის ოქტომბრიდან 2018 წლის
ოქტომბრამდე − თავმჯდომარე ქვეყანა. ჩატარდა „ღია მმართველობა საქართველოს“ ფორუმის სამი
შეხვედრა. შეხვედრების ძირითადი განსახილველი საკითხი იყო 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიშისა და მესამე, 2016-2017 წლების, სამოქმედო გეგმის შემუშავების ეტაპების და
კონსულტაციების დაგეგმვა. მესამე გაფართოებული შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ახალი
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სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის დეტალური განხილვა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო სახეზე
შეთანხმება. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საჯარო კონსულტაციები საქართველოს ყველა
რეგიონში. მომზადდა საბოლოო კომენტარები და მოსაზრებები დამოუკიდებელი შეფასების
მექანიზმის (IRM) ანგარიშზე და წარედგინა „ღია მმართველობის პარტნიორობას“, რომლის შემდეგაც
აღნიშნული კომენტარები გამოქვეყნდა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ვებგვერდზე;
 ევროკავშირის პროექტის - „საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება, კანონშემოქმედებითი პროცესი
და წარმომადგენლობითი უნარების გაძლიერების“ ფარგლებში ჩატარდა პროექტის პირველი საჯარო
ღონისძიება, რომელსაც დაესწრნენ როგორც მთავრობის, ისე არასამთავრობო სექტორისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა პროექტის
მმართველი კომიტეტის ორი შეხვედრა. ასევე, ჩატარდა ტრენინგები: სამართლებრივი ინგლისური
ენის ტერმინოლოგია, წერისა და მეტყველების უნარები (English legal terminology, drafting and oral
expression skills); სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ მთარგმნელობითი ცენტრის ტრენინგი −
ელექტრონული

მთარგმნელობითი

პროგრამების

გამოყენება

(CAT

tools);

მომზადდა

კანონშემოქმედებითი და პოლიტიკის შემუშავების პროცესების შესახებ სიღრმისეული ანგარიში,
საკანონმდებლო პროცესში სამოქალაქო აქტორების ჩართულობის შესახებ ანგარიში; შემუშავდა
რეკომენდაციები იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზაციული სტრუქტურისა და სამუშაო პრაქტიკის
გაუმჯობესების შესახებ;
 განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ყოველწლიური გეგმით განსაზღვრული და სხვა
სახის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული ყველა
საკანონმდებლო აქტის პროექტის, საქართველოს მთავრობისა და სხვა ცალკეული კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის სამართლებრივი ექსპერტიზა;
 შემუშავდა არაერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე მიღებულია
საქართველოს პარლამენტის მიერ, კერძოდ:
 გაგრძელდა მუშაობა „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“ სტამბულის კონვენციის რატიფიცირების საკითხზე;
 საქართველოს კანონი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და
სხვა

თანმდევი

საკანონმდებლო

ცვლილებები,

რომლითაც

საკანონმდებლო

დონეზე

განისაზღვრა ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში მისი მშობლებისგან განცალკევების პირობები
და აღნიშნულ პროცესში სოციალური მუშაკის უფლებები; განისაზღვრა „მიუსაფარი ბავშვის“
დეფინიცია და დადგინდა მათ მიმართ სამართლებრივი, სოციალური და სხვა სახის
გარანტიები;
 საქართველოს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს კანონები
„სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ და „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
 საქართველოს კანონები: „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ და „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“;
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 საქართველოს ორგანული კანონები „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს ორგანულ კანონში
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“;
 საქართველოს კანონი „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 საქართველოს კანონები: „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული
მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე”;
 საქართველოს კანონები „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა
სისტემური და სპორადული რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის
შესახებ“ და „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, რომელიც მიწის რეფორმის სტრატეგიიდან
გამომდინარეობს და აწესრიგებს სახელმწიფო პროექტის (მათ შორის, 12 დასახლებაში −
საპილოტო პროექტის) ფარგლებში მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს,
რითაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა ეძლევათ, სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოსთვის
გადასახდელი საფასურის გარეშე
დაირეგისტრირონ უძრავი ქონება;
 საქართველოს

კანონი

ან

„საქართველოს

მნიშვნელოვანი
მოქალაქეების

პროცედურული
საქართველოდან

შეღავათებით
გასვლისა

და

საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად;
 საქართველოს კანონი „ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომელიც შემუშავდა „ეროვნული
საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“ საქართველოს კანონის „საჯარო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნითა და სხვა
უზუსტობების აღმოფხვრის საჭიროებით;
 საქართველოს კანონი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის
შესახებ“ და საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს
საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, რომელთა მიზანია წინასაარჩევნო
კამპანიისა და არჩევნების მიმდინარეობისას ძალადობის პრევენცია;
 საქართველოს კანონის პროექტები „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული
ხელმოწერის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს
ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, რომელთა შემუშავება
განაპირობა „EU acquis“-თან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებისა და თავსებადობის
აუცილებლობამ;
 ევროკავშირის

დირექტივების

მოთხოვნების

სრულად

ასახვის

მიზნით

მუშაობა

მიმდინარეობდა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტზე;
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 მუშაობა მიმდინარეობს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს ახალი
კანონის პროექტზე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში არსებული
პრობლემების აღკვეთის მიზნით;
 მედიაციის სფეროს განვითარებისა და მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით
დონორ ორგანიზაციებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა „მედიაციის შესახებ" საქართველოს
ახალი კანონის პროექტზე;
 გრძელდებოდა მუშაობა აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე თანმდევ საკანონმდებლო
ცვლილებებთან ერთად ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული
გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით;
 საქართველოს პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებულია მართლმსაჯულების სისტემის
რეფორმის მესამე ეტაპით გათვალისწინებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის დროსაც
უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა თითოეული მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტიებსა და
სასამართლოს საქმიანობაში მათ ჩართულობაზე. გარდა ამისა, საკანონმდებლო დონეზე
განისაზღვრა მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები, მათი მახასიათებლები
და სხვ.
 კერძო სამართლის ცალკეული სფეროს რეფორმის სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების,
რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეების საქმიანობის კოორდინაციის, აგრეთვე, შესაბამისი
წინადადებებისა და დასკვნების შემუშავების მიზნით იუსტიციის სამინისტროს თაოსნობით შეიქმნა
კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო. საბჭოს
საქმიანობის ადმინისტრირებას, ორგანიზაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს
იუსტიციის სამინისტროს სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი.
 მიმდინარეობდა ორმხრივი საინვესტიციო და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებების
შემუშავებისა და მოლაპარაკებების პროცესი, ასევე, სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა
ხელშეკრულებების პროექტებსა და საკითხებს;
 სახელმწიფოთაშორისი საჩივრის − „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II)“ − ფარგლებში, რომელიც
ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომისა და შემდგომი ოკუპაციის დროს რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა
დარღვევებს, სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა სახელმწიფოს პოზიცია და საქართველოს
მთავრობის შეპასუხება რუსეთის პოზიციასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობის მიერ
წარდგენილი წერილობითი პოზიციების შესწავლის შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ

მიიღო

გადაწყვეტილება,

გაემართა

ქართველ

მოწმეთა

მოსმენა.

შესაბამისად,

სტრასბურგის სასამართლომ მოუსმინა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ 15 მოწმეს. გარდა
ამისა, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაიგზავნა სახელმწიფოს პოზიცია და
შესაბამისი დანართები მეორე სახელმწიფოთაშორის საჩივარზე − „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ
(I)“. მითითებული დოკუმენტი ეფუძნება 2014 წლის 3 ივლისს ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მიერ საქმეზე − „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (I)“ გამოტანილ გადაწყვეტილებას,
რომლის საფუძველზეც რუსეთს წარმოეშვა სამართლებრივი ვალდებულება, გადაიხადოს კომპენსაცია
ქართველების უფლებების დარღვევისთვის. აღნიშნულ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში გაიგზავნა 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთიდან გამოძევებულ საქართველოს
მოქალაქეთა საილუსტრაციო სია მსხვერპლთა შესახებ დეტალური მონაცემებისა და გამოძევების
დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ერთად;
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 საქართველოს წინააღმდეგ არსებულ ინდივიდუალურ საჩივრებზე სტრასბურგის სასამართლოში 26
საქმეზე გაიგზავნა მთავრობის პოზიცია, 17 საქმეზე კი − მთავრობის დამატებითი მოსაზრებები, მათ
შორის, კომენტარები სამართლიან დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 12 საქმეზე
სახელმწიფომ ცალმხრივად აღიარა მომჩივანთან მიმართებით დარღვევების არსებობა, ხოლო 37
საქმეზე გაიგზავნა შეთავაზება საჩივრის მორიგებით დასრულების თაობაზე.
 გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტში გაიგზავნა
აღსრულების ანგარიში კომიტეტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე საქმეზე −
„X და Y საქართველოს წინააღმდეგ“. ზემოთ მითითებული საქმის აღსრულების ფარგლებში შემუშავდა
ცვლილებათა პაკეტი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო, სამოქალაქო საპროცესო და
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსებში;
 შემუშავდა

ევროკავშირის

სამართალთან

საქართველოს

კანონმდებლობის

დაახლოების

სახელმძღვანელოს სამუშაო ვერსია როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;
 განხორციელდა

ნორმატიული

აქტების

პროექტების

ევროკავშირის

სამართლის

წყაროებთან

შესაბამისობის ანალიზი. გაიცა საქართველოს კანონის პროექტებზე 16 დასკვნა; მთავრობის
დადგენილების პროექტებზე − 12 დასკვნა; სხვა სახის ნორმატიული აქტის პროექტებზე − 1 დასკვნა.
 საქართველოს უნივერსიტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სამართლის მიმართულების
სტუდენტებისთვის

მოეწყო

ევროკავშირის

მართლმსაჯულების

სასამართლოს

იმიტირებული

სასამართლო პროცესი.
 უზრუნველყოფილ იქნა ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის
კონვენციის შესრულების მონიტორინგის განმახორციელებელ ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) მეორე
შეფასების ანგარიშის პროექტზე სახელმწიფოს საპასუხო პოზიციის შემუშავება და უწყებებთან
კოორდინაცია; შემუშავებული ანგარიშის საფუძველზე 2016 წლის 3 ივნისს „GRETA“-მ მეორე
შეფასების რაუნდის ანგარიშით პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ ადამიანით ვაჭრობასთან
(ტრეფიკინგთან) ბრძოლის კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები;
 შემუშავდა „ბავშვის უფლებათა შესახებ“ გაერო-ს კონვენციის „შეიარაღებულ კონფლიქტში ბავშვთა
ჩართულობის შესახებ“ და „ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის
შესახებ“ პირველი და მეორე დამატებითი ოქმების შესრულების ანგარიში.
 შემუშავდა ტრეფიკინგთან ბრძოლის ერთწლიანი ანგარიში აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის
წარსადგენად; აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წლის 30 ივნისის ანგარიშის თანახმად,
საქართველომ პირველ კალათაში გადაინაცვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აკმაყოფილებს
ტრეფიკინგთან ბრძოლის სტანდარტებს და მთავრობა სისტემატურად ახორციელებს ადამიანით
ვაჭრობის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს. შემუშავდა, ასევე, ტრეფიკინგთან ბრძოლის
მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში ეუთო-თვის
წარსადგენად.
 მომზადდა მინი-დუბლინის ჯგუფის მიერ მოთხოვნილი სახელმწიფო ანგარიში სახელმწიფო
ანტინარკოტიკული პოლიტიკის შესახებ, ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კომიტეტის 2014 წლის ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიში და
მიმდინარეობდა ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილების საერთაშორისო საქმეების წარმოება
როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო
ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის ფარგლებში.
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 უწყებათაშორის საბჭოში მოქმედი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განხილულ იქნა საკანონმდებლო
ცვლილებები, რომლებიც შეეხებოდა მარიხუანის მოხმარებასა და ნარკოტიკული საშუალებების,
ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიებსა და დოზებში ცვლილებების შეტანას;
შემუშავდა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი;
უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნომ მოამზადა 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიში.
 მომზადდა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ანგარიში და
განისაზღვრა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმისათვის იუსტიციის
სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმიანობები, რაც წარედგინა საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციას. ასევე, მომზადდა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობების
შესრულების ანგარიში.
 საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში შემუშავდა და
პარლამენტს განსახილველად გადაეცა შემდეგი კანონპროექტები: „წითელი ჯვრის, წითელი
ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა და სახელწოდებების გამოყენებისა და დაცვის
შესახებ“; „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“.
 საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს

ფარგლებში

შემუშვებული ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა უფლებების დასაცავად საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი.
 მომზადდა „საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა
2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ 2015 წლის შესრულების ანგარიში.
 შეიქმნა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისია და დამტკიცდა
კომისიის დებულება. კომისია კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხელს უწყობს
დიალოგს მთავრობასა და არჩევნებში ჩართულ დაინტერესებულ პირებს შორის, უზრუნველყოფს
საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ დაინტერესებული მხარის მიერ მოწოდებული,
ასევე, მედიით გავრცელებული ცნობების გადამოწმებას და, ინფორმაციის დადასტურების
შემთხვევაში, დარღვევებზე რეაგირებისა და პრევენციის მიზნით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს
საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ.

6.7. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
 მიმდინარეობდა საარქივო მომსახურებისა და სერვისების შეუფერხებლად მიეწოდება მოქალაქეებსა
და სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კომერციულ ორგანიზაციებისთვის;
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 შეიქმნა სამეცნიერო შინაარსის სამი წიგნი: „UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრი, საქართველოს
ეროვნულ არქივში დაცული ხელნაწერები“, „ქართული მოხატული ხელნაწერები და ისტორიული
საბუთები“, „ჩვენი არქივი − ჩვენი საუნჯე“; განხორციელდა „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის“
რეპრინტი; დასრულდა მუშაობა სამხედრო თემატიკის ბროშურაზე − „საქართველოს პირველი
რესპუბლიკის შეიარაღება“; მიმდინარეობდა მუშაობა სხვადასხვა შინაარსის რამდენიმე ტიპის
საცნობარო-საინფორმაციო მასალის შექმნაზე; იუნესკო-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის მეხსიერების
რეესტრში შესატანად წარდგენილ იქნა 2 პროექტი: „სამფენიანი სახარება“ და „ისტორიული საბუთები“;
საისტორიო და საეკლესიო თემატიკაზე ჩატარდა სამი საჯარო ლექცია. გაგრძელდა პროექტი
„საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა“, რომლის ფარგლებშიც მცხეთის, რუსთავისა
და თბილისის 32 საჯარო სკოლაში მოეწყო პრეზენტაციები;
 ახალმა საგამოფენო პავილიონმა უმასპინძლა საქართველოში პირველ საერთაშორისო კონფერენციას −
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა, სიძველეთმცოდნეობა – ტენდენციები და თანამედროვე
გამოწვევები“. კონფერენციაში 42 მომხსენებელი მონაწილეობდა; საგამოფენო პავილიონში მოეწყო
გამოფენები: „ჩვენი არქივი − ჩვენი საუნჯე“, „საქართველოს ოლიმპიელები“ და „ქართული ანბანის
სამი სახეობა“; განხორციელდა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ფედერაციის არქივის დელეგაციის ვიზიტი,
მათი ქვეყნის გენოციდთან დაკავშირებით მოეწყო ფოტოგამოფენა „სერბრენიცა ინფერნო“; კაუნასის
რეგიონულ არქივში მოეწყო გამოფენა „ლიტვა და საქართველო ისტორიულ წყაროებში“, სადაც
წარმოდგენილი იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობის ამსახველი საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც
დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში. შედგა რამდენიმე საგანმანათლებლო ღონისძიება;
 წარმატებით შესრულდა ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტების რესტავრაციისა და წვრილი რემონტის,
საქმეთა ყდაში ჩასმისა და შეკერვის, კინო- და ფოტოდოკუმენტების საკონსერვაციოპროფილაქტიკური დამუშავების, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე წერილობითი, კინო და
ფოტოდოკუმენტების

გამოვლენის,

მმართველობითი,

სამეცნიერო-ტექნიკური,

კინო-

და

ფოტოდოკუმენტების აღწერის, ყველა სახეობის აუდიოვიზუალური დოკუმენტების ანაწერების
გადამუშავების, პირადი წარმოშობისა და პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების არქივებში მიღების
შესაბამისი პერიოდის გეგმური დავალებები. წინა წელთან შედარებით, მნიშვნელოვნად (217,5%-ით)
გაიზარდა მმართველობითი დოკუმენტების აღწერის მოცულობა;
 მოქალაქეთა მომსახურებისა და საარქივო დოკუმენტების დაკომპლექტების გაუმჯობესების მიზნით
გაიხსნა 3 ადგილობრივი წარმომადგენლობა (აბაშა, ბოლნისი, გურჯაანი), საჭირო ტექნიკითა და
ინვენტარით

მომარაგდა

არქივის

ოფისები.

მცირე

სარეაბილიტაციო-სარემონტო

სამუშაოები

შესრულდა ბოლნისის წარმომადგენლობის ოფისში. ფოთისა და დუშეთის არქივებში მიმდინარეობდა,
ხოლო ზესტაფონისა და თელავის არქივებში დასრულდა შენობებისა და მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობისათვის სარემონტო სამუშაოები;
 განახლდა

მომსახურების

ელექტრონული

პროგრამების

პარამეტრები,

რაც

უზრუნველყოფს

მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაზრდას და მოქალაქეთა კმაყოფილების დონის ამაღლებას.
საქართველოს

ეროვნული

არქივის

მკვლევართა

დარბაზში

სასურველი

საარქივო

მასალის

ელექტრონული ასლების მიწოდება ხორციელდებოდა უფასოდ. სსიპ „საქართველოს ეროვნული
არქივის“ მიერ გაცემული ცნობების მთლიანი რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან
შედარებით, გაიზარდა 15,5%-ით; „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული
რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ სახელმწიფო
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პროექტის

ფარგლებში

სსიპ

„საჯარო

რეესტრის

ეროვნული

სააგენტოს“

მიერ

მოთხოვნილ

ინფორმაციასთან დაკავშირებით პასუხის სახით გაიგზავნა 18 986 წერილი;
 გაგრძელდა მუშაობა ეროვნული საარქივო ფონდის ციფრულ მატარებლებზე გადატანის,
ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის მიმართულებით, რაც საშუალებას იძლევა, არ
დაზიანდეს საარქივო დოკუმენტის დედანი ხშირი გამოყენებით და შენარჩუნდეს მისი პირველადი
სახე; დასკანირდა ეროვნული საარქივო ფონდის 1 091 ათას გვერდზე მეტი. მიმდინარეობდა
ელექტრონულად შენახული ფაილების აწყობა-დამუშავება, ტექნიკური და შინაარსობრივი შემოწმება.
ელექტრონულად შენახულ იქნა 2 825 ერთეული ფოტოდოკუმენტი, 303 ერთეული კინოდოკუმენტი
და 28 ერთეული აუდიოკომპაქტდისკი; ასევე, სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ გეოლოგიური
საფონდო მასალის ციფრულ მატარებლებზე გადატანისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების
ფარგლებში

ციფრულ

მატარებლებზე

გადატანილ

იქნა

740

ათასი

ფაილი,

მათ

შორის,

ფართოფორმატიანი რუკები − 12 800 ერთეული;
 ეროვნული არქივის ცნობადობის გაზრდის, დაცული დოკუმენტების პოპულარიზაციისა და
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ქ. თბილისში ეროვნული არქივის საგამოფენოშემეცნებითი სივრცის მშენებლობის ფარგლებში დასრულდა სამშენებლო და საჭირო ინვენტარით
მოწყობა-აღჭურვის სამუშაოები. ახალ საგამოფენო დარბაზში გამოფენების გარდა გაიმართება საჯარო
ლექციები, საგანმანათლებლო პროექტები, გამოცემების პრეზენტაციები. შენობის ანტრესოლზე (შიდა
აივანზე) განთავსდება მედიათეკა და წიგნების მაღაზია. მედიათეკაში ნებისმიერი მსურველი
ისარგებლებს უნიკალური წიგნებით, კომპიუტერებითა და ინტერნეტით. წიგნების მაღაზიაში
შესაძლებელი იქნება საარქივო დოკუმენტების გამოყენებით დამზადებული მრავალფეროვანი
პროდუქციის შეძენა;
 გაიხსნა და ფუნქციონირება დაიწყო ზუგდიდში სამეგრელოს რეგიონულმა არქივმა. შესაბამისად,
საარქივო მომსახურება ხორციელდება თანამედროვე ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის მქონე
შენობებში. დასრულდა რუსთავში ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის შენობის სადრენაჟე სისტემის
მოწყობისათვის გეოლოგიური კონსულტაციების მიღება და გაფორმდა სადრენაჟე პროექტის
შესყიდვის ხელშეკრულება. ასევე, მიმდინარეობდა:
 ქუთაისის ცენტრალური არქივის სამშენებლო
საძირკვლის,

სარდაფის,

პირველი

და

მეორე

სამუშაოები,

კერძოდ:

მოსამზადებელი,

მიწისზედა

სართულის

რკინა-ბეტონის

კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები;
 ქ. თბილისში უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის 17-სართულიანი კოშკსაცავის კიბის
უჯრედის, დამხმარე ოთახებისა და სხვენის სარეკონსტრუქციო/სარემონტო სამუშაოების;
 ქ. თბილისში ეროვნული არქივის არსებული ფოიესა და მოქალაქეთა მისაღებისა პროექტირება.
6.8.

სახელმწიფო

სერვისების

განვითარების

სააგენტოს

მომსახურებათა

განვითარება

და

ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
 გაიხსნა 11 საზოგადოებრივი ცენტრი შემდეგ სოფლებში/დაბებში: დაბა ჩაქვში (ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი), სოფელ ხრეითში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი), სოფელ სადახლოში (მარნეულის
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მუნიციპალიტეტი),

სოფელ

რუხში

(ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტი),

სოფელ

დიდ

ჯიხაიშში

(სამტრედიის მუნიციპალიტეტი), სოფელ მარტყოფში (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი), სოფელ
იორმუღანლოში (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი), სოფელ არხილოსკალოში (დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი), სოფელ ტყვიავში (გორის მუნიციპალიტეტი), ქალაქ ვალეში (ახალციხის
მუნიციპალიტეტი) და სოფელ ბერძენაულში (ქარელის მუნიციპალიტეტი). საქართველოს მასშტაბით
ფუნქციონირებს

38

საზოგადოებრივი

ცენტრი.

დასრულდა

სოფელ

ფოკაში

(ნინოწმინდის

მუნიციპალიტეტი) საზოგადოებრივი ცენტრის რეკონსტრუქციის სამუშაოები და არსებულ ცენტრში
უკვე ფუნქციონირებს თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი საკონფერენციო და ბიბლიოთეკის
დარბაზები. ასევე, დასრულდა სოფელ კიცხში (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) და სოფელ
უსახელოში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) სამშენებლო და აღჭურვის სამუშაოები. მიმდინარეობდა
საზოგადოებრივი
მუნიციპალიტეტი),

ცენტრის

მშენებლობა:

სოფელ

ლაჯანაში

ქალაქ

წალკაში,

(ცაგერის

სოფელ

ბარალეთში

მუნიციპალიტეტი),

სოფელ

(ახალქალაქის
კუმურდოში

(ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი) და დაბა ბაკურიანში;
 საზოგადოებრივ ცენტრების მიერ სულ გაცემულ იქნა 110 000-ზე მეტი სერვისი. ცენტრების 79
ოპერატორს ჩაუტარდა ტრენინგი ეფექტურ კომუნიკაციაში. ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო
ჩართულობის გაძლიერების მიმართულებით უშუალოდ საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩატარებულ
საინფორმაციო შეხვედრებში, ტრენინგებსა და სემინარებში (870-ზე მეტი ღონისძიება) მონაწილეობა
მიიღო 15 500-ზე მეტმა პირმა. გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სააგენტოსა და
სსიპ „მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს“ შორის;
 „ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრების“ მეშვეობით შიდა ქართლის, კახეთის, ქვემო ქართლის,
სამეგრელო/ზემო სვანეთის, რაჭა/ლეჩხუმის, გურიის, სამცხე-ჯავახეთის, აჭარისა და იმერეთის
რეგიონებში ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღო როგორც საბანკო, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების
11 300-ზე მეტი სერვისი. ასევე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების, საჯარო რეესტრის ეროვნული
და სოციალური მომსახურების სააგენტოების სერვისების მიმართულებით სტაჟირება გაიარა შიდა
ქართლის, კახეთის, ქვემო ქართლის, სამეგრელო/ზემო სვანეთის, რაჭა/ლეჩხუმის, გურიის, სამცხეჯავახეთის, აჭარისა და იმერეთის 140-მდე ოპერატორმა, ხოლო ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრის 36
ოპერატორს ჩაუტარდა გადამზადების ტრენინგი;
 რეალურ

რეჟიმში

გაეშვა

მუნიციპალიტეტების

მართვის

სისტემა

(მმს)

42

მაღალმთიან

მუნიციპალიტეტში, სადაც მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრებ ფიზიკურ პირზე
სტატუსის მინიჭების, შეჩერების, აღდგენისა და შეწყვეტის საქმისწარმოების პროცესები მიმდინარეობს
ელექტრონულად. ასევე, დამატებით რეალურ რეჟიმში გაეშვა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად
მცხოვრები პირის სტატუსის შესახებ ცნობის გაცემის სერვისი. აღნიშნული სისტემა ფულადი
სოციალური დახმარების სერვისით რეალურ რეჟიმში გაეშვა ახმეტის, ყვარლის, ქარელის, ხობის,
ხაშურისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში გაეშვა საჯარო რეესტრის
დოკუმენტბრუნვის

ელექტრონული

სისტემა

(დეს),

ფულადი

სოციალური

დახმარებისა

და

სამშენებლო-არქიტექტურული სერვისები (მმს-ის საშუალებით). მმს დაინერგა და რეალურ რეჟიმში
გაეშვა მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებულ 19 საზოგადოებრივ ცენტრში.
საზოგადოებრივი

ცენტრების

30

და

ადგილობრივი

თვითმმართველობების

130-ზე

მეტი

თანამშრომელი გადამზადდა მუნიციპალური მართვის სისტემაში ელექტრონული მმართველობის
დანერგვის და სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვების ხელშეწყობის
მიზნით;
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 ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით საპილოტე მუნიციპალიტეტებს
უსასყიდლოდ გადაეცათ სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერული ტექნიკა. განახლდა საზოგადოებრივი
ცენტრების ვებგვერდი (http://centri.gov.ge), რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საზოგადოებრივი
ცენტრებისა და მათში მიმდინარე აქტივობების შესახებ;
 დაინერგა ჩუღურეთის, ისნის, სამგორის, ნაძალადევისა და კრწანისის რაიონების სამისამართო
ერთეულები. საველე სამუშაოების მეშვეობით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ (ე.წ.
იტალიურ

ეზოებში)

მინიჭებულ

სისტემურ

ნუმერაციაზე

მოქალაქეთა

იდენტიფიცირება

განხორცილდა მთაწმინდისა და კრწანისის რაიონებში, საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა სამგორის
რაიონში;
 „საარჩევნო სიების სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა:

გარდაცვლილ

და

არასრულწლოვან პირთა გაორებული ჩანაწერების აღმოჩენა და აღმოფხვრა; ერთი პირის მიერ სხვისი
მონაცემებით სარგებლობის ფაქტების შესწავლა და აღმოფხვრა; მონაცემთა ბაზაში სავარაუდოდ
გარდაცვლილ პირთა აქტიური ჩანაწერების შემცირება; უსურათო/უხარისხო ჩანაწერების შემცირება
და არასწორად მითითებული სქესის გასწორება; საკონსულო არქივების დიგიტალიზაცია. შემოწმდა 1
647 129 ჩანაწერი, ტერიტორიული სამსახურების მიერ გასწორდა 488 გაორებული ჩანაწერი; შედგა და
ბაზაში დარეგისტრირდა 3 643 გარდაცვალების ოქმი; ერთი პირის მიერ სხვისი მონაცემებით
სარგებლობის ფაქტების გამოვლენის მიზნით შესწავლილია 361 303 საქმე, გაუქმდა 151 გაყალბებული
დოკუმენტი, გასწორდა 1 399 არასწორად მიბმული სურათი; ბაზაში უსურათო/უხარისხო ჩანაწერის
მქონე 852-ზე მეტ მოქალაქეს დაუმზადდა ახალი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო
190-ზე მეტ მოქალაქეს მიეცა ფოტოსურათის (პირადობის მოწმობის აღების გარეშე) გადაღებისა და
სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში განთავსების შესაძლებლობა; საკონსულო არქივებში
მოძიებულია და ბაზაში აღდგენილია 6 566-მდე მოქალაქის ფოტო. შესწორებულია

252-ზე მეტი

არასწორად მითითებული სქესის ჩანაწერი;
 დიგიტალიზებული და ციფრულ ფორმატში გადაყვანილ იქნა 828 417-ზე მეტი სამოქალაქო აქტი;
 დაგეგმილი აქციის ფარგლებში გაიცა 339 536 პირადობის ელექტრონული მოწმობა;
 სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ 1 300-მდე თანამშრომელს ჩაუტარდა
ტრენინგი (ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე
მოლაპარაკებების დასრულებისა და ამის საფუძველზე შენგენის ხელშეკრულების ქვეყნების
ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეთა უვიზოდ მგზავრობის მიზნით საგანგებო საინფორმაციო
კამპანიის წარმართვის შესახებ და „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონთან მიმართებით). 107
თანამშრომელს

ჩაუტარდა

ტრენინგი

„დოკუმენტების

უსაფრთხოების“

თემაზე,

ხოლო
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თანამშრომელს − „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის“ შესახებ;
 ლილოს არქივში გარემოს გაუმჯობესებისა და შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით
ჩატარდა ჰაერსაიზოლაციო სამუშაოები, განხორციელდა კონდიცირება-ვენტილაციის სისტემის
მონტაჟი. მიმდინარე რემონტი ჩაუტარდა გარდაბნისა და რუსთავის ქორწინების სახლებს, თბილისის
იუსტიციის სახლში არსებულ ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრს;
 შემუშავდა „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ კანონპროექტი;
 შეიქმნა დოკუმენტზე ციფრული ხელმოწერის ვალიდურობის გადამოწმების ფუნქციონალი და
საპილოტე რეჟიმში გაეშვა ციფრული ხელმოწერის პორტალზე. ასევე, შეიქმნა ვებგარემოში პირადობის
ელექტრონული მოწმობის საშუალებით ციფრული ხელმოწერის განხორციელების ახალი მოდული,
რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს მოძველებული ტექნოლოგია (ე.წ. ვებაპლეტების ტექნოლოგია);
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 შემუშავდა დროის აღნიშვნის სისტემის ელექტრონულ ხდომილებათა ჟურნალის (ლოგირების) ახალი
მოდული, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის უკეთ სტრუქტურირებას და საშუალებას მისცემს
სააგენტოს, ავტომატურ რეჟიმში დაამუშაოს ლოგის ჩანაწერები დიდი დატვირთვის პირობებშიც კი;
 განახლდა მობილური იდენტიფიკაციის სისტემის დოკუმენტაცია, რომელშიც განხილულია
აღნიშნული

სისტემის

რეალიზების

შესაძლო

გზები

და

სისტემის

სასურველი

ფუნქციები.

დასახელებული დოკუმენტაცია დაეგზავნა სხვადასხვა კომპანიას, რომლებსაც შესაძლოა, ჰქონდეთ ამ
პროექტის განხორციელების ინტერესი;
 პირადობის ელექტრონული მოწმობის განვითარების მიზნით შემუშავდა ტექნიკური დავალება,
რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეებისთვის დაკარგული PIN და PUK კოდების აღდგენას,
პირადობის ელექტრონული მოწმობის უკონტაქტო ინტერფეისის განვითარებას და სხვა;
 დაინერგა მესამე თაობის ბიომეტრიული პასპორტები. განახლდა ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიდა
კომპეტენტური უწყებებისათვის (პერსპექტივაში ქვეყნის გარეთ უწყებებისათვისაც) პასპორტებში
შენახულ ბიომეტრიულ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფის მიზნით;
 შეიქმნა და დაინერგა 3 ახალი დისტანციური სერვისი, რომელიც დაინტერესებულ პირს საშუალებას
აძლევს, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან სახლიდან გაუსვლელად ელექტრონული ფორმით
გააკეთოს განცხადება ყალბი დოკუმენტის დამზადებასთან, შეძენასთან, გასაღებასთან ან
გამოყენებასთან

დაკავშირებულ

დანაშაულზე

ამნისტიის

მოთხოვნით,

მოითხოვონ

სახელის

ცვლილების კანონიერად აღიარება. აგრეთვე, სახელმწიფო ორგანოებს, იურიდიულ ან/და ფიზიკურ
პირებს შესაძლებლობა მიეცათ, ელექტრონულად აცნობონ სააგენტოს ბინადრობის ნებართვის მქონე
უცხოელისათვის საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტის საფუძვლის შესახებ. სერვისები
დისტანციურად ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, კერძოდ, ყრუ და
სმენადაქვეითებული პირებისთვისაც; გაუმჯობესდა (განახლდა) უკვე არსებული 4 სერვისი:
ქორწინების

დამაბრკოლებელი

გარემოებების

არარსებობის

შესახებ

ცნობა;

საქართველოს

მოქალაქეობიდან გასვლა; საინფორმაციო ბარათი; სულადობის ცნობა.
 დიპლომატთა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მართვის სისტემის შექმნის (DDMS) ფარგლებში
შემუშავდა პროგრამული მოდულები, ბარათების დიზაინი და განისაზღვრა საჭირო დამცავი ზომები.
ასევე, შეიქმნა დოკუმენტის მართვის ელექტრონული სისტემა, რომელიც ინტეგრირებულია ფინანსთა
სამინისტროსა

და

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

მონაცემთა

ბაზებთან.

ამასთან,

სისტემა

უზრუნველყოფს შესაბამისი სტატისტიკის წარმოებას და, საჭიროების შემთხვევაში, ბარათების
გაუქმებას. გაცემულია 184 ბარათი;
 შეიქმნა, დამტკიცდა და დაინერგა ბიზნესუწყვეტობასთან, ავარიულ რეჟიმში გადართვასთან
დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა და სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები; დამუშავდა
ადამიანური

რესურსების,

ცვლილებებისა

და

კონფიგურაციის

მართვასთან

დაკავშირებული

დოკუმენტები. გარდა ამისა, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის პროცესების დანერგვის
ფარგლებში გამოყენებულ იქნა კოლაბორაციის ინსტრუმენტი, რაც ითვალისწინებს ინფორმაციული
ტექნოლოგიების აქტივობების გაზომვას და მუდმივ მონიტორინგს;
 სამოქალაქო აქტებისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მართვის სისტემებში
დაემატა

მომხმარებლის

პროექტების

ეფექტური

სახელმძღვანელოებისა
მართვისა

და

და

სააგენტოს

საქმისწარმოების
შიგნით

ინსტრუქციების

ინფორმაციის

სანახი.

ხელმისაწვდომობის

გასაუმჯობესებლად სამსახურებისთვის შეიქმნა ფაილების სანახებისა და დავალებების მართვის
ინდივიდუალური გვერდები;

189

 დაინერგა სხვადასხვა საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ ხდომილებათა ჟურნალების (ლოგების)
ცენტრალიზებულად დამუშავების და უსაფრთხოების ანალიზის სისტემა (SIEM);
 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის, საზოგადოებრივი ცენტრებისთვის, ხოლო
ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრებისთვის პარტნიორ ორგანიზაციასთან (ლიბერთი ბანკთან)
თანამშრომლობით მომზადდა საიმიჯო ვიდეორგოლები. ზემოაღნიშნულის გარდა, მომზადდა
საინფორმაციო

სახის

ვიდეორგოლები

დოკუმენტების

გაყალბების

კუთხით

გამოცხადებული

ამნისტიის თაობაზე;
 განხორციელდა

მიგრაციის

ანალიტიკური

სისტემისათვის

აუცილებელი

პროგრამული

და

აპარატურული კომპლექსის შესყიდვა და მისი ინსტალაცია. მომზადდა „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებათა პაკეტი;
 დაიწყო 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმის განხორციელება და
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ შემუშავებული და 2016 წელს
ამოქმედებული ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მოხდა მისი მონიტორინგი. მიღებულ იქნა 20162020 წწ. საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის შეფასების ინდიკატორები და მისი თანმდევი შიდა
მეთოდოლოგიური დოკუმენტი;
 ფუნქციონირებდა „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ“ კანონის მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიერ მხედველობაში იქნა მიღებული
პროცესში

ჩართული სხვადასხვა მონაწილე მხარის პოზიციები და ზემოხსენებული კანონის 2014

წლის რედაქციაში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები.
 შემუშავდა და ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა იმიგრაციისა და ემიგრაციის გზამკვლევი.
გამოქვეყნდა დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის გზამკვლევის თემატური ბროშურები და
მიგრაციის პროფილის შემუშავების გზამკვლევი;
 შეიქმნა სააგენტოს ინოვაციების მართვის პროცესის ამსახველი დოკუმენტის სამუშაო ვერსია,
გაფორმდა

კონტრაქტი

საქმისწარმოების

სისტემის

(CMS)

შემუშავებისთვის

შპს

„Microsoft

საქართველოსთან“.

6.10. 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 2015 წლის ანგარიში;



სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებითა და მონაწილოებით

ჩატარდა სხვადასხვა სახის

შეხვედრები და ღონისძიებები ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საკითხებზე;


საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალური პრევენციული
ჯგუფის მიერ ადამიანის უფლება დაცვის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით
მცირე საოჯახო ტიპის 10 ბავშვთა სახლში განხორციელდა - 10 ვიზიტი, შეზღუდული
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შესაძლებლობის მქონე პირთა 5 დაწესებულებაში - 5 ვიზიტი, 7 პენიტენციურ დაწესებულებაში - 9
ვიზიტი, ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში დეპორტირებული მიგრანტების დაბრუნების
პროცესზე დასაკვირვებლად (4 ჩარტერული რეისის ფარგლებში) 4 - 4 ვიზიტი განხორციელდა
დიუსელდორფისა და ათენის აეროპორტებში. ასევე, ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში
განხორციელდა

ერთი

ad

hoc

ვიზიტი,

სადაც

სპეციალური

პრევენციული

ჯგუფის

წარმომადგენლებმა შეამოწმეს დაწესებულების სამზარეულოსა და სასადილოს სანიტარულჰიგიენური მდგომარეობა, მონიტორინგი განხორციელდა შსს-ს 19 დროებითი მოთავსების
იზოლატორსა (სულ 21 ვიზიტი) და პოლიციის 43 სამმართველოში (სულ 43 ვიზიტი).


ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმების მიზნით,

მონიტორინგი განხორციელდა 21

რაიონსა და თვითმმართველ ქალაქებში, 8 - ვიზიტი თბილისში, შემოწმდა 62 ბენეფიციარის
უფლებრივი

მდგომარეობა.

ცენტრის

თანამშრომლებმა

განახორციელეს

მეურვეობა–

მზრუნველობის საბჭოს სხდომების მონიტორინგი 5 - რეგიონის სოციალური მომსახურების
სამხარეო განყოფილებებში, 10 - მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, 17 -

პენიტენციურ

დაწესებულებებში;


საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ
შემოვიდა 6 736 განცხადება, აქედან დასაშვებად იქნა ცნობილი 4 946 განცხადება. პრევენციისა და
მონიტორინგის

დეპარტამენტს

გადაეცა

–

70

განცხადება,

სამოქალაქო,

პოლიტიკური,

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტს - 460
განცხადება, სისხლის სამართლის

მართლსაჯულების დეპარტამენტს - 2 577 განცხადება,

რეგიონულ დეპარტამენტს - 1 767
განცხადება, ბავშვის უფლებების ცენტრს - 219
განცხადება, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტს - 125 განცხადება, შშმ პირთა უფლებების
დაცვის დეპარტამენტს - 152 განცხადება, ანალიტიკურ დეპარტამენტს - 68 განცხადება,
თანასწორობის დეპარტამენტს - 174 განცხადება, თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა
დაცვის დეპარტამენტს - 26 განცხადება;


კონსულტანტის მომსახურებით ისარგებლა 2 636 - მა ვიზიტორმა;



მომზადდა რეკომენდაციები და წინადადებები, 9 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus
Curiae), 1 კონსტიტუციური სარჩელი;



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 მონიტორინგსა და
ანალიზს. ტოლერანტობის ცენტრის ფარგლებში, რელიგიების მიმართულებით ჩატარდა 8 სამუშაო
შეხვედრა. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებით ჩატარდა 11 სამუშაო შეხვედრა.
ტოლერანტობის ცენტრმა გამართა 3 ღონისძიება და ჩაატარა 1 ტრენინგი.
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საიტზე განთავსდა და მედიაში გავრცელდა 303 რელიზი, გამოიცა 8 ყოველთვიური ბიულეტენი,
მოხდა 36 დოკუმენტის რედაქტირება, ჩატარდა 3 პრეს - კონფერენცია, 5 ბრიფინგი, განხორციელა



379 მედია/მონიტორინგი, ბიბლიოთეკით ისარგებლა 300 - მა მკითხველმა.
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და
კომუნიკაციების
დეპარტამენტის

დახმარებით

განხორციელდა სახალხო დამცველის აპარატის 922 აქტივობა სხვადასხვა სატელევიზიო თუ
რადიო სივრცეში.


მომზადდა და გამოქვეყნდა სპეციალური, სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის ამსახველი,
სპეციალური

და ალტერნატიული ანგარიშები, ბროშურები, ბუკლეტები და სპეციალური

კვლევები.
6.11. ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო


განახლდა ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის განვითარების პროცესი. სისტემის ნაწილი ჩაეშვა
პილოტურ რეჟიმში. პროცესში ჩაერთვნენ სსიპ „შემოსავლების სამსახური“, ფოთისა და ბათუმის
პორტები, საზღვაო ხაზები და ტერმინალები;



დასრულდა სისტემის ხარვეზების აღმოფხვრისა და დამატებითი ფუნქციონალის რეალიზების
პროცესი. კონტეინერების იმპორტთან ერთად მიმდინარეობს ექსპორტის პროცესის რეალიზებაც.
ჩატარდა ტრენინგი საზღვაო ხაზების, ტერმინალებისა და სატრანსპორტო კომპანიებისათვის.
სისტემა

გაეშვა

რეალურ

რეჟიმში.

პროცესი

მოიცავს

იმპორტის

დროს

საკონტეინერო

გადაზიდვების ავტომატიზაციას პორტიდან ტერმინალამდე;


დასრულდა სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ მიერ ჩამორთმეული ქონების რეალიზაციის
მიზნით ონლაინმაღაზიის სისტემის რეალიზაცია და გაშვებულია რეალურ რეჟიმში;



შემუშავდა წლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პორტალის ფუნქციონალური მოთხოვნების
დოკუმენტი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის, შეიქმნა სისტემის ინტერფეისის ნახაზები, დაიგეგმა და
მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები; დასრულდა ტექნიკური სამუშაოები სსიპ „საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“ სერვისის − „ნასამართლობის ცნობა“ −
რეალიზებისთვის.

სერვისის

მოქალაქის

პორტალზე

განთავსების

შედეგად,

მოქალაქეებს

საშუალება ექნებათ, ელექტრონულად მიიღონ ცნობა ნასამართლობის შესახებ;


ეროვნული ბანკის მიერ ღია მონაცემების პორტალზე ატვირთული მონაცემთა ცხრილის −
„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეესტრი“ − საფუძველზე შეიქმნა ვალუტის გადამცვლელი
პუნქტების ლოკაციების აპლიკაცია ანდროიდის ოპერაციული სისტემისთვის. აპლიკაციის
მიზანია, მომხმარებელმა ნახოს ტერიტორიულად ახლომდებარე ვალუტის გადამცვლელი
პუნქტები;



აღწერილია

თანამდებობის

პირთა

ქონებრივი

მდგომარეობის

დეკლარირების

ერთიანი

ელექტრონული სისტემის ბიზნესანალიზის დოკუმენტი სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის“.
დასრულდა სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროს“ თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარირების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ტექნიკური სამუშაოები;
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საქპატენტთან ჩატარებული ერთობლივი სამუშაოების შედეგად ჩამოყალიბდა მოქალაქის
პორტალზე სასაქონლო ნიშნების შესახებ ინფორმაციული სერვისის შექმნის ამოცანა. მონაცემთა



გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დაინტეგრირდა საქპატენტის სერვისები;
„my.gov.ge“-ს ორგანიზაციის პროფილში რეალიზებულია გარემოს დაცვის ბირთვული და
რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიებისა და ანგარიშგების სერვისები;



შეიცვალა მოქალაქის პორტალზე ინტეგრირებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“
სერვისები. დასრულდა სერვისების რეალიზაციის ტექნიკური სამუშაოები და სოციალური
მომსახურების სააგენტოსა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება და
სერვისები ინტეგრირებულია მოქალაქის პორტალზე;



დასრულდა სამუშაოები სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესთვის“ ლექსიკონის სისტემის
ფუნქციონალური

დოკუმენტის

შექმნისთვის.

სისტემა

საშუალებას

მისცემს

მოქალაქეებს,

დარეგისტრირდნენ და მათთვის საინტერესო სიტყვების შესახებ მიიღონ თარგმანი შესაბამისი
წყაროს მითითებით;


შეიქმნა ინგლისურენოვანი სატრენინგო მასალები ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის
სისტემის დანერგვასა და აუდიტში, რომლის ბაზაზეც თურქეთის ქალაქ ანკარაში „NATO SPS“
პროექტის ფარგლებში მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს წამყვანმა სპეციალისტებმა ჩაატარეს
ტრენინგები;



კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) სატესტო რეჟიმში
გაუშვა „HoneyPot“ სისტემები ჯგუფის სერვერულ ინფრასტრუქტურაში. სისტემის მიზანია
ინფორმაციულ სისტემებზე არაავტორიზებული წვდომის აღმოჩენა და შეზღუდვა; ქალაქ ანკარაში
ჩაატარა ტრენინგი ქსელისა და სისტემური ადმინისტრატორებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 15-მა აზერბაიჯანელმა სპეციალისტმა;



განხორციელდა შეღწევადობის ტესტირება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა“ და
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდებზე;



ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემა გაეშვა რეალურ რეჟიმში. სისტემაში ჩართულნი არიან სსიპ
„შემოსავლების სამსახური“, სს „საქართველოს რკინიგზა“, პორტები, საზღვაო ხაზები,
ტერმინალები, ექსპედიტორები. ჩატარდა საზღვაო ხაზების, ტერმინალებისა და სატრანსპორტო
კომპანიების ტრენინგი სისტემის გამოყენებაში.

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 1943
კონსულტაცია, მათ შორის 1 362 ზეპირი და 581 წერილობითი;
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 ტრეინინგი ჩაუტარდა 1 011-ზე მეტ საჯარო მოსამსახურესა და კერძო სექტორის წარმომადგენელს.
ასევე ჩატარდა 6 საჯარო ლექცია პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე;
 ჩატარდა 57 ინსპექტირება, მათ შორის განხორციელდა 18 საჯარო და 39 კერძო დაწესებულების
შემოწმება. ინსპექტირებების შედეგად გამოვლინდა 87 სამართალდარღვევის აქედან, 79
შემთხვევაში ორგანიზაციას დაეკისრა ჯარიმა, გაფრთხილება მიეცა 11-ს;
 განხორციელდა სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემის შესახებ 4 განცხადების განხილვა,
საქართველოს სახელით დასადები საერთაშორისო შეთანხმებების ექსპერტიზა და მომზადდა 8
დასკვნა;
 განხილულ იქნა 120 მოქალაქის განცხადება, წარმოება დასრულდა 90 განცხადებაზე. უმრავლეს
შემთხვევაში დაკმაყოფილდა მოქალაქეთა მოთხოვნა;
 საანგარიშო პერიოდში ფაილურ სისტემათა ელექტრონულ კატალოგში შეტანილი იქნა საჯარო და
კერძო ორგანიზაციის 1 627 ფაილური სისტემის კატალოგი;
 მომზადდა რეკომენდაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პერსონალური
მონაცემების დამუშავების შესახებ;
 ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესაბამისად მომზადდა
საკანონმდებლო წინადადებათა პაკატი, რომლის სამართლებრივი ექსპერტიზაც განახორციელეს
ევროსაბჭოს ექსპერტებმა;
 შეიქმნა მობილური აპლიკაცია (inspect 2) რომელიც გაუადვილებს მოქალაქეებს ინსპექტორისათვის
მონაცემების არაკანონიერი გამოყენების ან სხვა დარღვევის შესახებ შეტყობინების გაგზავნას.
6.14. იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26
10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იუსტიციის სახლი
 გაიხსნა და სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლის დამატებით 2 ფილიალი
ბორჯომსა და ლაგოდეხში. დასრულდა ონის იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოები და
ფილიალი აღიჭურვა საჭირო ტექნიკითა და ავეჯით. მიმდინარეობდა ახალქალაქის იუსტიციის
სახლის

სამშენებლო

სამუშაოები,

კერძოდ,

რკინა-ბეტონის

სამუშაოები,

პანდუსის

მოწყობა

(არმატურის ქსოვა და ქარგილის მოწყობა), ასევე, შეძენილ იქნა ფილიალის აღჭურვისათვის საჭირო
ტექნიკის ნაწილი;
 შემუშავდა და დაიხვეწა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მომსახურების ხარისხის სტანდარტები:
 განხორციელდა

მომსახურების

ხარისხის

სტანდარტის

გადახედვა/დამუშავება

მისი

გაუმჯობესების მიზნით; სტანდარტის ამსახველ დოკუმენტში მოცემულია როგორც
იუსტიციის სახლის ფილიალების, ისე სატელეფონო ცენტრის მომსახურების სტანდარტები.
შედეგად შემუშავდა მომსახურების ხარისხის სტანდარტის განახლებული პროექტი;
 საქართველოს

უახლესი

ისტორიის

ცენტრალური

არქივის

საექსპერტო-შემმოწმებელ

კომისიასთან შეთანხმებით დამტკიცდა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ საქმეთა ნაერთი
ნომენკლატურა 2016 წლისთვის.

194

 დაიგეგმა იუსტიციის სახლის ფილიალებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
სერვისების გადმოტანა (ცნობა ნასამართლობის შესახებ და დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება ან
ლეგალიზაცია − გადმოტანა) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადეკვატური
პირობების შექმნის უზრუნველყოფა მათ მიერ იუსტიციის სახლის ფილიალებში შეუფერხებლად
გადაადგილებისა და მომსახურების მიღების მიზნით;
 იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში დაინერგა შემოსავლების სამსახურის ორი სერვისი − ცნობა
საბანკო ანგარიშების შესახებ და ცნობა საგადასახადო დავალიანების შესახებ. მიმდინარეობდა
მუშაობა

შემოსავლების

სამსახურის

სხვა

სერვისების

იუსტიციის

სახლში

დანერგვასთან

დაკავშირებით. ასევე, დაიგეგმა იუსტიციის სახლის მომსახურების სფეროში ახალი მიმართულების
განვითარება − „საშუამავლო მიმართულება“ (მომხმარებლის სახელით საქმის წარმოებისთვის
აუცილებელი ყველა დოკუმენტის გამოთხოვა);
 დაიგეგმა და მიმდინარეობს ბიზნესპროცესის ცვლილება „ჯასთდრაივის“ გამართული მუშაობისთვის;
 დამტკიცდა და დაინერგა მომხმარებლის უკუკავშირზე რეაგირების წესი. პროცესი ამოქმედდა
იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში. ხდება მომხმარებლის უკუკავშირის აღრიცხვა, აღწერა,
საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელთან დაკავშირება და მათი უკმაყოფილების აღმოფხვრაზე
ზრუნვა. შეიქმნა სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა მომხმარებელთან უკუკავშირის
სისტემის აღრიცხვიანობისა და პროექტის მართვის გაუმჯობესებისათვის. განხორციელდა მისი
დანერგვა იუსტიციის სახლის სხვადასხვა სამსახურის მასშტაბით. ჩატარდა

პროგრამული

უზრუნველყოფის განახლების წინამოსამზადებელი სამუშაოები. სიახლეების განხორციელების
შემდეგ მომხმარებლებს საშუალება
დააფიქსირონ თავიანთი უკუკავშირი;

ექნებათ,

იუსტიციის

სახლის

ვებგვერდის

მეშვეობითაც

 შემუშავდა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების პროექტი იუსტიციის სახლის ახალი
სერვისის − „სამოგზაურო დაზღვევის“ შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს სხვადასხვა პერიოდულობით
როგორც ელექტრონულ მედიაში, ისე იუსტიციის სახლის ინტერნეტრესურსებზე შესაბამისი
აქტივობების განხორციელებით;
 შეიქმნა და დამუშავდა იუსტიციის სახლისათვის ბრენდირებული პროდუქციით უზრუნველყოფის
პროექტი. მომზადდა იუსტიციის სახლის პროდუქტების შესახებ 12 სახის საინფორმაციო ბეჭდური
მასალა. იუსტიციის სახლის აქტივობებთან დაკავშირებით მომზადდა 40-ზე მეტი საინფორმაციო
ბანერი ონლაინმედიისთვის. განხორციელდა და ხორციელდება პირადობის ელექტრონული მოწმობის
გაცემაზე

მიმდინარე

აქციის

პიარკამპანია.

იუსტიციის

სახლის

წინა

ხაზის

საშუალებით

მიმდინარეობდა ევროპაში უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანია. დაიგეგმა და ჩატარდა
კონფერენცია

სხვადასხვა

უნივერსიტეტის

სტუდენტთა

ჩართულობით

იუსტიციის

სახლის

სერვისების მიწოდების არხების გაფართოების მიზნით. სრულად ადაპტირდა იუსტიციის სახლის
საიმიჯო ბროშურა. დასრულდა და გასაშვებად მზადყოფნაშია პროექტი „კეთილი იყოს შენი
მობრძანება“;

ასევე,

მომზადდა

და

დასრულდა

ბორჯომის

იუსტიციის

სახლის

მოწყობის

მარკეტინგულ მხარეზე მუშაობა;
 თბილისის იუსტიციის სახლის 0 სართულზე შესრულდა დაზიანებული იატაკის მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები კერამოგრანიტის ფილებით; ყვარლის ფილიალის საძირკვლის მონაკვეთზე ჩატარდა
ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები; შესრულდა გორის ფილიალის დანადგარების შემოსაღობად კედლის
ამოშენების

სამუშაოები.

თბილისის

ფილიალისთვის

გაგრილების

სისტემის

გამართული

ფუნქციონირებისთვის შეძენილ იქნა წყლის საქაჩი ტუმბო. ასევე, გურჯაანის ფილიალისთვის

195

შეძენილ იქნა ჩილერის აგრეგატი. რუსთავის ფილიალში ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები. ბათუმის
ფილიალში დამონტაჟდა დაზიანებული ფანკოილის ძრავები. თბილისის, გორის, ქუთაისის,
ახალციხის, მარნეულის და ოზურგეთის ფილიალში შეიცვალა დაზიანებული მინაპაკეტები.
ოზურგეთის ფილიალში ჩატარდა კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები. გურჯაანის ფილიალის
„UPS“-თვის შეძენილ იქნა მართვის დაფა.
6.15. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული
კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სმართ ლოჯიქი
 მიმდინარეობდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს
გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მომსახურების მიმღები
ორგანიზაციების რიცხვს დაემატა 7 ახალი ორგანიზაცია;
 გაფორმდა ხელშეკრულება 34 ორგანიზაციასთან სრული IT სერვისების მიწოდების კუთხით, აქედან
პირველადი დანერგვა განხორციელდა 6 გამგეობაში (ზუგდიდი, აბაშა, მარტვილი, ყაზბეგი, დუშეთი,
კასპი). სერვისი გაეშვა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „ბირთვული
და რადიაციული უსაფრთხოების“ სააგენტოში და მოხდა ბორჯომის იუსტიციის სახლის ჩართვა.
გარდა სრული სერვისისა, გაფორმდა ხელშეკრულებები ვებგვერდების ჰოსტინგის და ელფოსტის
სერვისის მიმართულებით. დასრულდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ების
სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ახალ ცენტრალიზებულ დომეინში მიგრაცია;
 ახალი ტიპის ინტერნეტფილტრაციის სერვისი დაინერგა და გაეშვა შემდეგ ორგანიზაციებში:
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო“, შერიგებისა
და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი,
საქართველოს მთავარი პროკურატურა და სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ სისტემაში ჩართული ყველა
გამგეობა;
 ქლაუდ სერვისის გამოყენების მიზნით, რამდენიმე ორგანიზაციას ტესტირებისთვის გაეწერა
მომხმარებლები და მიენიჭათ გამოთვლილი სიმძლავრეები.
 სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე
გადასვლის მიზნით დაიწყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორმხრივი
ურთიერთობების პორტალის მეორე ვერსიის შექმნის პროექტი, შეთანხმდა დამკვეთთან ამოცანა,
დაიწერა და ჩაბარდა პროგრამის ძირითადი ფუნქციონალი. დაიწერა ამოცანა აღსრულების ეროვნული
ბიუროს საქმისწარმოების პროგრამის მეორე ვერსიაზე. დაიწერა და შეთანხმდა დამკვეთთან
პრევენციის პროგრამის მეორე ვერსიის ამოცანა და დაიწყო დეველოპმენტის პროცესი. რუსთავის
მერიასთან შედგა მოლაპარაკება, დაიწერა ამოცანა მოსახლეობასთან დახვეწილი კომუნიკაციისთვის
SMS მესიჯების გაგზავნის პროგრამის შექმნასთან დაკავშირებით; სისხლის სამართლის წარმოების
ელექტრონულ პროგრამაში შეიქმნა ახალი ქმედებები კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად.
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სისხლის სამართლის წარმოების ელექტრონულ პროგრამის V2-ის შექმნის მიზნით ჩამოყალიბდა
სამუშაო ჯგუფი და დაიწყო ამოცანის დასმაზე ინტენსიური მუშაობა.
6.17 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი
48 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური















საანგარიშო პერიოდში ლიცენზირებულია 14 სადაზღვევო კომპანია, რომელთაგან 12
სადაზღვევო კომპანია ფლობს სიცოცხლის დაზღვევის და დაზღვევის (არა სიცოცხლისა)
ლიცენზიებს, ხოლო 2 სადაზღვევო კომპანია მხოლოდ დაზღვევის (არა სიცოცხლისა)
ლიცენზიას;
საანგარიშო პერიოდში რეგისტირერებულია 22 სადაზღვევო ბროკერი;
განხორციელდა 4 არასახელმწიფო საპენსიო სქემის რეგისტრაცია, რომელთაგან 3 სქემის
დამფუძნებლებს წარმოადგენენ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიები, ხოლო ერთი
სქემის დამფუძნებელია შპს „საქაერონავიგაცია“, როგორც დამსაქმებელი;
განხორციელდა
სადაზღვევო
სფეროში
მომხამრებელთა
უფლებების
დაცვის
მიმართულებით კვლევა/ანალიზი (მიმართვიანობის სახეობების, წლების, დაზღვეულდა
სტატუსების დასრულების შედეგებისა და სხვა მიხედვით);
მიმდინარეობდა სამსახურის მიერ სადაზღვევო სექტორის ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების რისკების იდენტიფიცირების პროცესი. ფულის გათეთრების
რისკების კუთხით შემოწმება დაიწყო 4 სადაზღვევო კომპანიაში, აქედან 2 სადაზღვევო
კომპანიაში აღმოჩენილ დარღვევებსა და ხარვეზებთან მიმართებაში მიეცათ შესაბამის
რეკომენდაციები;
სამსახურის მიერ გამოვლენილი იქნა ფინანსური და სტატისტიკური მონაცემების
შემოწმებისას დარღვევის 345 ფაქტი;
ივლისში მიღებულ იქნა სადაზღვევო ორგანიზაციების და არასახელმწიფო საპენსიო
სქემის დამფუძნებლების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის
დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმები, რომელთა დინამიკაში
დაკვირვების შედეგად სამსახური შეძლებს სადაზღვევო კომპანიებში არსებული ML/TF
რისკების გამოვლენას და შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებების დაგეგმვას;
დამუშავებულია და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებულია სადაზღვევო კომპანიების
მიერ მოწოდებული 2015 წლის მეოთხე, 2016 წლის პირველი და მეორე კვარტლის
სტატისტიკური და ფინანსური მონაცემები.

6.18 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი


მიმდინარეობდა ინტენსიური სასწავლო პროგრამა „საარჩევნო სამართლის დარგში“ 10
სასწავლო უნივერსიტეტში;



საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით,
განხორციელდა სასწავლო პროგრამა „არჩევნების მიმოხილვა და პროცედურების ზოგადი
კურსი“ საოლქო საარჩევნო კომისიების ახალი წევრებისათვის;



ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT), გადამზადება გაიარა 72 ტრენერმა, რომლებმაც სასწავლო
კურსი ჩაუტარეს 21 მუნიციპალიტეტში განლაგებულ 73 საჯარო სკოლის XI-XII კლასის
მოსწავლეებს

(კურსი

გაიარა

1

235

მოსწავლემ)

და

ასევე,

ჩატარდა

„საარჩევნო

ადმინისტრატორის კურსები“ მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებულ 22 მუნიციპალიტეტში (კურსი გაიარა 804 მონაწილემ);


გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი შემდეგ მიმართულებაზე - პოლიტიკური პარტიების
საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 2016 წლის ოქტომბერში გასამართი
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის და დაფინანსდა ცხრა არასამთავრობო
ორგანიზაცია, რომელებიც ქვეყნის მასშტაბით (73 საარჩევნო ოლქში) უზრუნველყოფენ
პოლიტიკური

პარტიების

წარმომადგენლებისთვის

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო

პროგრამების განხორციელებას შემდეგ მოდულებზე:
 არჩევნებში ჩართული მხარეები, მათი უფლებამოსილება და საარჩევნო ეთიკა;
 გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და ანგარიშვალდებულება;
 კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა;
 წინასაარჩევნო კამპანია და ადმინისტრაციული რესურსები.
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 2015-2016 წლებში
სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს
დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო
საკუთრებაში გადაცემა. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 1 513 ოჯახს;
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დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
 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;
 ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 537 საცხოვრებელი
სახლი.


განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 51 ბინის გამოსყიდვა;



ქ. თბილისის მერიასთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ჩაუტარდა 123 ობიექტს;



სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 4 742 დევნილს, ასევე სხვადასხვა
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 425 ოჯახს - საცხოვრებელი
ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 200-დან 300 ლარამდე);



დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა: ქ. თბილისში, კალაუბნის ქ. N22-ში,
ქ. დიდი დიღმის I მიკრო რაიონში, კაიროს ქ. N20-ში, დოდაშვილის ქ. N22-ში, ქუთაისში ერისთავის ქ. N7-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსებიდან, ხოლო მიმდინარეობდა ბინების
შესყიდვა: ქ. ქუთაისში - შმიდტის ქ. ნაკვეთ N2-სა და ნაკვეთ N3-ზე, ქ. მარნეულში, რუსთაველის
ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსებიდან, ქ. თბილისში ც. დადიანის ქ. N7-ის ე-1 და ე-2



ბლოკებში და ახლადაშენებულ კორპუსებში ჩინური კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფისგან“;
დასრულდა ქ. ქუთაისში, ავტომშენებლის ქ. N41-ში და ნიკეას ქ. N21-ში, ქ. ზუგდიდში, ბერანძის
ქ. N5-ში მდებარე შენობა-ნაგებობისა და ქ. თბილისში თბილისის ზღვის მიმდებარედ დევნილთა
განსახლების ობიექტში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;



მიმდინარეობდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ.N53-ში, ქ.
ზუგდიდში ბარამიას ქ. N7-ში და ქ. გორში მოსკოვის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე; ასევე,
შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ქ. ზუგდიდში დემურიას ქ.N1ში, ქ. ბორჯომში, ვაშლოვანის ქ.N4-ში და ქ. გორში, ცხინვალის მე-3 კილომეტრზე მდებარე N1
შენობაში, ქ. სენაკის „სამხედრო ქალაქში“ არსებულ დევნილთა განსახლების ობიექტში და
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ვაზიანის სამხედრო დასახლებაში მდებარე კორპუსში N5.

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

199



სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილ იქნა
82 საცხოვრებელი სახლი;



„მობილურობის ცენტრის“ მიერ გაწეული მომსახურების ფარგლებში:
 32 ბენეფიციარს აღმოუჩინეს პირველადი სამედიცინო დახმარება და უზრუნველყოფილ
იქნენ მედიკამენტებით;
 11 ბენეფიციარს დაუფინანსდა პროფესიული სწავლება;
 23 დაბრუნებულმა მიგრანტმა მიიღო მცირე ბიზნეს-გრანტი, ხოლო თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ხელსაწყოებით უზრუნველყოფილი იქნა 32 ბენეფიციარი,
ხოლო ბიზნეს-ტრენინგი გაიარა 47 ბენეფიციარმა;
 6 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნა დროებითი საცხოვრებლით და 60 დაბრუნებულ
მიგრანტს გაუუმჯობესდა საყოფაცხოვრებო პირობები.



„საქართველოში

დაბრუნებულ

მიგრანტთა

სარეინტეგრაციო

დახმარების“

პროგრამის

ფარგლებში 6 არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურების და
მედიკამენტების

დაფინანსება,

ფსიქო-სოციალური

რეაბილიტაცია,

შემოსავლის

წყაროს

გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება,
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფას, იურიდიულ
დახმარება);


ხორციელდებოდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების
განხილვა. საანგარიშო პერიოდში აპლიკაციების განხილვის შედეგად ჰუმანიტარული სტატუსი
მიენიჭა 175 პირს, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა 43 პირს, ხოლო თავშესაფრის (ლტოლვილის
ან ჰუმანიტარული სტატუსი) მინიჭებაზე უარი განეცხადა 232 პირს. საქმის წარმოება პირადი
განცხადების საფუძველზე შეწყდა 333 პირზე, ხოლო პროცედურებზე გამოუცხადებლობის გამო
- 154 პირზე;

7.3. 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;
 ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 34-ე რაუნდი. ჰუმანიტარული საკითხების თაობაზე
ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფში რეგულარულად განიხილებოდა გამყოფ ხაზებზე რუსი
სამხედროების მიერ ხელოვნური ბარიკადების აღმართვის შედეგად მოსახლეობისათვის წარმოქმნილი
მძიმე ჰუმანიტარული და სოციალური გამოწვევები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის,
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მათ
შორის,
აღდგომის
დღესასწაულის
განმავლობაში
თავისუფალი
გადაადგილების
უზრუნველყოფის აუცილებლობის, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ადამიანის უფლებების, მათ
შორის განსაკუთრებით გალის მოსახლეობის უფლებების უხეში დარღვევების ფაქტები, იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში უსაფრთხო, ღირსეული
და ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და სხვა ჰუმანიტარული საკითხები;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებდა ევროინტეგრაციის საკითხთა ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის შესახებ მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიითა და 2016 წლის სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებულ ღონისძიებებს;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა და სახელმწიფო უწყებათაშორისმა კომისიამ საქართველოს
სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულ ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს „სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 წლის სამოქმედო გეგმის“
შესრულების ანგარიში წარუდგინეს;
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) ფორმატში განიხილებოდა
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ადამიანის უფლებების დარღვევის
საკითხები. ასევე, (IPRM) ფორმატში მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა უგზოუკვლოდ
დაკარგულთა მოძიების სამმხრივი ფორმატის აღდგენის თაობაზე;
აპარატი აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის ე.წ. სასაზღვრო ძალების მიერ მავთულხლართების
გავლებისა და ღობეების აღმართვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისა და
საერთაშორისო რეაგირების მობილიზებაში, მონაწილეობა იქნა მიღებული „კონფლიქტით
დაზარალებული რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების“ სტრატეგიის მომზადებაში;
შემუშავდა ქართული მხარის ხედვები ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების
ფარგლებში აფხაზური და ოსური საზოგადოებისათვის შესათავაზებელი შესაძლო სარგებლისა და
შესაძლებლობების შესახებ;
ქ. გორში გაიმართა მულტიეთნიკური ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოში მცხოვრებმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა;
გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა, რომლის ფარგლებშიც
მიწოდებულ იქნა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების
დაცვის კუთხით არსებული პრობლემების შესახებ, ყურადღება გამახვილდა ჟენევის საერთაშორისო
დისკუსიებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების
მიმდინარეობაზე. ასევე, საუბარი შეეხო საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების
ინტეგრაციის კუთხით გატარებულ ღონისძიებებს;
ახალციხესა და მარნეულში გაიმართა ცნობიერების ამაღლების/საინფორმაციო შეხვედრები
განათლების სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ. ასევე, ქ. ახალქალაქში გაიმართა შეხვედრა
ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან,
თემის
ლიდერებთან, მედიის
წარმომადგენლებთან სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე
საქმიანობის შესახებ;
ქვემო ქართლისა და სამცხე ჯავახეთის რეგიონებში გამართულ იქნა პრეზენტაციები, სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ სამოქმედო გეგმის
თაობაზე, მუნიციპალიტეტების სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის;
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 სასწავლო ვიზიტი
სტრასბურგში კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის საკითხებზე;
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 ლონდონში სახელმწიფო მინისტრის მონაწილეობით, გაიმართა შეხვედრა-დიალოგი, რომელიც
ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტსა და სამშვიდობო პროცესს მიეძღვნა;
 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
ორგანიზებით, საგარეჯოს რაიონის აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო
შეხვედრა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს
ევროინტეგრაციის პროცესში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეების
შესახებ მიეწოდათ ინფორმაცია;
 გაიმართა სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის გასვლითი სხდომა დუისსა და პანკისის ხეობაში.

7.4 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის
სააგენტო


შემუშავდა

„დევნილთა

საარსებო

წყაროების

შექმნის/გაუმჯობესებისკენ

მიმართული

ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“. საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში.
გამოვლინდა

გამარჯვებული

არასამთავრობო

ორგანიზაციები

და

დაიწყო

პროექტების

განხორციელება - დასაფინანსებლად შეირჩა 278 პოტენციური ბენეფიციარი, მიმდინარეობდა
კონსულტაციები შესყიდვის პროცედურებთან და სავალდებულო 30%-იან თანამონაწილეობის
საკითხებთან დაკავშირებით;


საარსებო

წყაროების

მიმართულებით

დევნილთათვის

ხელმისაწვდომი

სახელმწიფო

პროგრამების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მიზნით, განხორციელდა 23 საველე ვიზიტი
საქართველოს მასშტაბით (პროფესიული განათლების, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
განვითარების, მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა, აგროდაზღვევის პროგრამა, დასაქმების ხელშეწყობის
პროგრამები და თავად სააგენტოს მიერ შემუშავებული სამი პროგრამა);


მიმდინარეობდა დევნილთა რეგისტრაცია სამუშაოს მაძიებელთა ერთიან ბაზაში. საანგარიშო
პერიოდში დარეგისტრირდა 109 დევნილი, რომელთაგან 63 (57.8%) ქალია. 398 დევნილმა მიიღო
კონსულტაცია, როგორც სააგენტოს, ისე სხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ საარსებო წყაროების
მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების შესახებ;



„იძულებით

გადაადგილებულ

პირთათვის

-

დევნილთათვის

საარსებო

წყაროებზე

ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების

სამოქმედო

თანახმად,

გეგმის“

აგროდაზღვევის

სახელმწიფო

პროგრამაში

დევნილთა

ჩართულობის გაზრდის მიზნით, შემუშავდა დამატებითი სუბსიდირების პროგრამა, რომლის
მიხედვითაც, დევნილს, რომელიც ფლობს 5 ჰა რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთს, მოსავლის
დაზღვევის შემთხვევაში უფინანსდება დამატებით 10%, არაუმეტეს წლიურად გადასახდელი 200
ლარისა. საერთო ჯამში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მფლობელ დევნილს ორივე
სააგენტოს ძალისხმევით უნაზღაურდება სადაზღვევო პაკეტის წლიური ღირებულების 90%.
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დევნილ ბენეფიციართა იდენტიფიცირების მიზნით, გაფორმდა მემორანდუმი სასოფლოსამეურნეო პროექტების მართვის სააგენტოსთან, პროგრამაში ჩართულია 219 დევნილი;


განახლდა სამინისტროს ცხელი ხაზი და ითვალისწინებს რეფერალურ ზარებსაც. ცხელი ხაზის,
მისაღები ცენტრის და რეგიონალური სამსახურების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები
საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ;



სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან ერთად განხორციელდა
საველე

ვიზიტები

დევნილთა

ჩასახლებაში.

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივებში

გაერთიანებულია 69 იძულებით გადაადგილებული პირი.

7.5. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
7.5.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია
დასავლეთ საქართველოში (KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა:
 დასავლეთ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო
სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საინჟინრო-საზედამხედველო მომსახურება;
 იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის
გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება;
 სოციო-ეკონომიკური კომპონენტის ფარგლებში დაარსებული ასოციაციების აღჭურვა მოვლაპატრონობისთვის საჭირო ხელსაწყოებით/ინსტრუმენტებითა და მასალებით;
 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, გრძელვადიანი
განსახლების მიზნით.
7.5.2 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) (პროგრამული კოდი - 25 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
 ქ. სენაკში, ჭყონდიდელის ქუჩა N5 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი
კორპუსის გარე ჰიდრო და თბოიზოლაციის მოწყობა;
 ზუგდიდის, სენაკის, ხონის, ფოთის, ქუთაისის, წყალტუბოს, ახალსოფლისა და ვერხვების
დევნილთა დასახლებებში ბავშვთა სათამაშო მოედნების მშენებლობა. ასევე, ხონის, ფოთისა და
წყალტუბოს დასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობა;
 დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდისთვის და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
სამინისტროსთვის
დახმარების
გაწევა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ბენეფიციარების შერჩევის და პრივატიზაციის საკითხებში;
 პროექტის ფარგლებში ქ. ხონში იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწოდებული
იქნა 433 ერთეული გაზის გამათბობელი.
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8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

8.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სპორტისა 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
 ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
 საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო „ევროპის ერთა თასზე“
და მოიპოვა გამარჯვება;
 მარტში ქ. თბილისში ჩატარდა ქალთა შორის მსოფლიო თასის გათამაშება ხელბურთში (საქართველოს
ქალთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მოიპოვა მეორე ადგილი) და ძიუდოს „გრან-პრი“ დიდებს შორის
(ქართველმა ძიუდოისტებმა მოიპოვეს 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი);
 ჩატარდა ევროპის შესარჩევი ელიტ-რაუნდი ფეხბურთში, 17 წლამდელთა ნაკრებ გუნდებს შორის;
 საანგარიშო პერიოდში საქართველომ უმასპინძლა შემდეგ საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს:


დევისის თასს ჩოგბურთში (ევრო/აფრიკული ზონის II ჯგუფის მატჩები);

 ევროპის ვაჟთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებს ხელბურთში 20 წლამდელთა ნაკრებ
გუნდებს შორის;
 ევროპის ქალთა თასს ხელბურთში, 19 წლამდელთა ნაკრებ გუნდებს შორის;
 კონტაქტური კარატეს ევროპის ჩემპიონატს;
 იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატს ძალოსნობაში;
 ევროპის თასს ჯომარდობაში;
 ქალთა ევროპის ჩემპიონატს კალათბურთში ,,C” დივიზიონი, 18 წლამდელთა ნაკრებ გუნდებს
შორის;
 მძლეოსნობის ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს;
 ჭაბუკთა მსოფლიო პირველობას ჭიდაობაში;
 ცხენოსნობაში მსოფლიო თასის პირველი ეტაპი „კავკასიის ლიგა“.
 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში სპორტის 48 სახეობაში დაფინანსდა 175მდე ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 230-მდე სასწავლო - საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა
მიღებული იქნა 150-მდე საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში.
 სპორტის ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში, სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებებში
ქართველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს 570 მედალი, აქედან 197 ოქრო, 167 ვერცხლი და 206 ბრინჯაო;
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 ქართველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს

რიოს ოლიმპიური თამაშების

(რიო-2016) 40 ლიცენზია

სპორტის 13 სახეობაში (მათ შორის არიან 8 ძიუდოისტი, 6 თავისუფალი სტილის მოჭიდავე, 5
ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავე, 5 მძლეოსანი, 3 ძალოსანი, 3 მშვილდოსანი, 2 ტყვიის
მსროლელი, 2 მოცურავე, 1 მხატვრული ტანმოვარჯიში, 1 ბატუტზე მხტომელი, 1 მოფარიკავე, 1
კანოისტი და 1 ჩოგბურთელი);
 ქართველმა ოლიმპიელებმა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე მოიპოვეს

7 ოლიმპიური ჯილდო (2

ოქრო, 1 ვერცხლი, 4 ბრინჯარო); რითაც მსოფლიოს 207 ქვეყანა შორის საქართველომ 38-ე ადგილი
დაიკავა, ხოლო პარაოლიმპიელებმა - ერთი ოლიმპიური ოქრო;
 სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფარგლებში კახეთში, ლოპოტას ხეობაში ჩატარდა საქველმოქმედო
საერთაშორისო მსოფლიო რბენა ზურგის ტვინის დაზიანების კვლევების მხარდასაჭერად (Wings for
Life World Run);
 სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლების
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონებში 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობის დამონტაჟებას. საანგარიშო პერიოდში დამონტაჟდა
22 ერთეული გარე სავარჯიშო მოწყობილობა. ასევე, ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებს და
ადგილობრივ თვითმმართველობებს გადაეცა სპორტული ობიექტებისათვის შეძენილი სხვადასხვა
სახის სპორტული ინვენტარი;
 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;
 საანგარიშო პერიოდში სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმმა“ უმასპინძლა 2 488 ვიზიტორს (მათ შორის
ქართველ

და

უცხოელ

ვიზიტორებს).

მოეწყო

სპეციალური

გამოფენები

საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (რუსთაველის თეატრი) და ჩეხეთის რესპუბლიკის
საელჩოსა და ქართული სპორტის მუზეუმის თანამშრომლობის ფარგლებში. თბილისის „დინამოს“
მიერ თასების მფლობელთა თასის მოპოვების 35 წლის იუბილესათან დაკავშირებით გამოიცა
საპრეზენტაციო ბუკლეტი;
 სსიპ -

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის

საბაკალავრო

პროგრამებს

(მასწავლებლის,

ფიზიკური

მედიცინისა

და

რეაბილიტაციის

და

მწვრთნელთა) მიენიჭა აკრედიტაცია ქართულ და რუსულ ენებზე;
 სსიპ საქართველლოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახლემწიფო საზოგადოებრივმა კოლეჯმა
გაიარა ავტორიზაცია. დაემატა ახალი სასწავლო ფართი ქალაქ ქუთაისში, სადაც განხორციელდება
„მწვრთნელისა“ და „მასაჟის“ სასწავლო პროგრამები. პროგრამების მოთხოვნის მიხედვით შეიქმნა
ახალი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ჩატარდა 2016 წლის საგაზაფხულო მიღება,

დაინერგა და

დაიწყო „ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორის“ ახალი მოდულური პროგრამის
განხორციელება, დაემატა ახალი „მასაჟისტ - რეაბილიტატორის“ პროგრამა და შეძენილ იქნა
პროგრამის შესაბამისი ინვენტარი.
 დამტკიცდა საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020 წწ) სახელმწიფო პროგრამა,
რომელსაც განახორციელებს

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დაფუძნებული ა(ა)იპ

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი. ფონდის მიერ დაფინანსდა საქართველოს საფეხბურთო
ჩემპიონატის სხვადასხვა ლიგაში მონაწილე გუნდების საბაზისო, მასობრივი და სხვადასხვა სახის
საფეხბურთო ღონისძიებებები. ცხრა თვის მონაცემებით დაფინანსდა 75 სუბიექტი (სახელმწიფო და
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კერძო კლუბები, სამოყვარულო ლიგა). ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდიდან მიმართულ იქნა 10 800.0 ათასი ლარი.

8.2 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის
ფარგლების გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს ანსამბლები
 საქართველოს თეატრები
დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები:
 თბილისის კამერული მუსიკის XI საერთაშორისო, თბილისის ჯაზ, თბილისის ჩასაბერ
საკრავთა, დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის „CineDoc“, მე-11
საერთაშორისო კინოფესტივალის „წმინდა ანდრიას ჯვარი“, თბილისის მე-17 საერთაშორისო
კინოფესტივალის, თბილისის სცენოგარფიის ბიენალეს, თოჯინების საერთაშორისო
ფესტივალების განსახორციელებლად.
 სახვითი ხელოვნების და დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მე-4 ბიენალეში ქართველი
ფოტოგრაფის, ასევე მსოფლიო არქიტექტურის ფესტივალში საქართველოს არქიტექტორთა
კავშირის მონაწილეობის მისაღებად.
 პროექტების: „შავი და თეთრი“, „ალტერნატიული კედლები“, “EAVE PRODUCERS WORKSHOP
WITH PROJECT”, „იმპერიის საპასუხო დარტყმა“ განსახორციელებლად, აშშ-ში ანსამბლის
„ბასიანი“ საკონცერტო
ტურნეს მოსაწყობად, გიორგი ალექსი-მესხიშვილის ნამუშევრის
წარსადგენად; გამოფენის „60 Years of Made in Italy - History of the Italian Style“ გასამართად.
 კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალის „ოქროს თვალი“ ჩასატარებლად;
 საქართველოს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა რეგიონალური, გ. ჩოხელის და ვ.
კოტეტიშვილის, „წერო“-ს კონკურსების გასამართად; „აზერბაიჯანული ხელით ნაქსოვი
ხალიჩების წარმოების ტრადიციის შესანარჩუნებლად; შშმ პირთათვის ადაპტირებული
ფილმების „ჩხიკვთა ქორწილი“ და „მე ვხედავ მზეს“ შესაქმნელად;
 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
აღმოსავლური დარბაზის და შენობის ინტერიერის რესტავრაციის (მე-2 ეტაპი) ჩასატარებლად;
 საერთაშორისო კონფერენციისათვის „თბილისის გარდაქმნა შემოქმედებით ცენტრად კულტურისა
და
შემოქმედებითი
ეკოსისტემის
დიზაინ-დაგეგმარება
ქალაქის
განვითარებისათვის“ და საერთაშორისო ფორუმისათვის „კულტურა და შემოქმედებითობა
ინოვაციისა და განვითარებისათვის“.

ჩატარდა:
 კონკურსი „ლიტერატურული პრემია; „საუკეთესო თარგმნილი პიესა“, ქართული თეატრის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ქართულ-შვეიცარიული მუსიკალური ფესტივალი;
„საჩუქარი ქართველ მსმენელს; აუტიზმის დღისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო კონცერტი;
სიმებიანი კვარტეტის საიუბილეო საღამო; „ჯაზის საერთაშორისო დღე“; „ფოლკლორის
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ეროვნული ფესტივალი“, ი. გოგოლაურის ხსოვნის საღამო, თ. გვერდწითელის საქველმოქმედო
კონცერტი; „არტისტერიუმი - 2016“; ფესტივალები „საჩუქარი“ და „ახალი სივრცე კულტურული
დიალოგისათვის“. ჯანსუღ ღვინჯილიას 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო,
ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალური ფესტივალი, ტრადიციული მრავალხმიანობის
შემსრულებელთა, ახალგაზრდა პიანისტთა მე-7 საერთაშორისო კონკურსი;
გაიმართა:
 მანანა მენაბდის და ლადო გუდიაშვილის საიუბილეო გამოფენა; ნუგზარ მეძმარიაშვილის
რეტროსპექტიული და „ვარიაციები თემაზე „ძველი თბილისი“ გამოფენა; გამოფენა აბრეშუმის
შარფები;
 საიუბილეო საღამო (ჯ. და გ. ბაღაშვილების, რ. ბეიბურთოვის), კონცერტი .
ხელი შეეწყო:
 პროექტს „ქალაქის იდენტობის და კულტურის კვლევა - ისტორიული ურბანული ქსოვილი და
თანამედროვე გარემო“; თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას; კომპოზიტორ ი.
კეჭაყმაძის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ელექტრონული ვერსიის შექმნას; პანკისის ხეობაში
3 ღონისძიების ჩატარებას; საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტური ცენტრის
საქმიანობას, საქართველოს ყრუთა კავშირის საქმიანობას, პროექტებს: „ართთერაპიის კურსი“,
„უსინათლო მხატვრის გიორგი ქობულაშვილის ნამუშევრების გამოფენა“, „თიხიანი ხელები“,
„ფოტოგრაფია კომუნიკაციის საშუალება“, „პარაორკესტრი“, „უსინათლო და მცირედმხედველი
პირების ხელმისაწვდომობა მხატვრულ ლიტერატურაზე“, „დამსხვრეული ყავარჯენი“, „ვხედავ,
ვქმნი თითებით“, ანსამბლების „რუსთავი“, „ერისიონი“ და „სუხიშვილები“ საგასტროლო
ტურნეს რეგიონებში, თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის კონცერტებს დასავლეთ
საქართველოში; მსახიობ ოთარ მეღვინეთუხუცესის შემოქმედების ამსახველი წიგნი-ალბომისა
და აუდიოდისკის გამოსაცემად მომზადებას;
 კატალოგის „სუვენირები საქართველოდან“ ინტერაქტიული ვერსიის შექმნას;
 „ერთჯერადი ვაუჩერი ბიბლიოთეკებს“, რომლის ფარგლებშიც 66 ბიბლიოთეკის წიგნადი
ფონდი შეივსო ახალი გამოცემებით.
 პროექტებს „კინო სკოლაში“, საბავშვო ს/კ „ჯიფონი - საქართველო“,
 კანის ფესტივალის ფარგლებში ქეშრიბეითის პროგრამის პრეზენტაციას;
 ელდარ შენგელაიას ფილმის „სავარძელი“ გადაღებას.
 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის შენობის რეაბილიტაციას და
სასწავლო თეტარის ტექნიკურ აღჭურვას.
 ქართული ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენას თბილისსა და ფრანკფურტში.
 სხვადასხვა ლიტერატურული ჟურნალები, წიგნები და კატალოგები;

მიმდინარეობს:
 თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, პროექტები: „დაიცავი მემკვიდრეობა“,
„შავფაროსნები სლოვენიაში“; „გარიყულას სკოლა“, „ნატურალური ავეჯი“;
 დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
 ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის „Fest I
Nova“ ხელშეწყობა;
 პროექტი „ოტია იოსელიანის საკვირაო სკოლა“; „ტრადიციული მუსიკის შემოქმედებითსაგანმანათლებლო ტურები საქართველოს რეგიონებში; პროექტი „ცოცხალი წიგნები“.
 პროექტი „ინგლისური ენა კულტურის/ხელოვანების პროფესიონალებისთვის"
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 კულტურის სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის მექანიზმებისა და ანგარიშგების
ფორმების განსაზღვრაზე მუშაობა;
 მიმდინარეობს მუშაობა კულტურის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმაზე,
როგორც სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ-ებთან, ისე უწყებათაშორის სამუშაო
ჯგუფთან.
 შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები კულტურის სფეროში შეთანხმებების, მემორანდუმის
პროექტების, სხვადასხვა პროგრამებისა და თანამშრომლობის თაობაზე;
 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სასწავლო თეატრის სცენის აღდგენის, განათება/გახმოვანების აპარატურის სამონტაჟო
სამუშაოები, ასევე აღნიშნული სსიპ-ის შენობის რუსთაველის გამზირის N19-ში
სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები; სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენის პლანშეტის კაპიტალური რემონტი;
სსიპ - „თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის“ - სარგებლობაში მყოფ ფართზე
გათბობის სისტემის მონტაჟისთვის საჭირო პროექტის შემუშავება; მიხეილ შენგელიას სახ.
ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად თანადაფინანსებით; სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა
დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის გამაგრებაგაძლიერების საპროექტო სამუშაოები; სსიპ - მწერალთა სახლის შენობის სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოები; სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმში საკონფერენციო
და საგამოფენო დარბაზში ექსპოზიციის მოწყობის სამუშაოები; სსიპ- დავით და გიორგი
ერისთავების სახლ-მუზეუმი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის დარბაზისა და სცენის ტექნოლოგიური მოწყობის პროექტის
მომზადება/შესყიდვა;
 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის სცენის განათების აპარატურის შეკეთება-შეძენისთვის საჭირო პროცედურები.
 თანამედროვე ხელოვნების გალერეის სივრცის შექმნა.

განხორციელდა:
 ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბავშთა და მოზარდთა თბილისის III საერთაშორისო
ქორეოგრაფიული ფესტივალი - თბილისი 2016, თანამედროვე მუსიკის საღამოები, თბილისის
საგუნდო მუსიკის VI საერთაშორისო ფესტივალი, თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მეოთხე
საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, I საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალი გორში, „აკადემია
ბელკანტოს
საზაფხულო
ფესტივალი“,
საქართველო-ირლანდიის
დიპლომატიური
ურთიერთობების იუბილის აღსანიშვნავად ირლანდიელი მომღერლის ჯეკ ლუკმანის და ბენდის
კონცერტი, ესტონეთის კაცთა ნაციონალური გუნდის კონცერტი სსიპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახწელმწიფო კონსერვატორიაში, ანსამბლის „ქართული ხმები“ კონცერტები
საფრანგეთში, ლიტვასა და ირლანდიაში, საქართველოში აკრედიტებული რეზიდენტი და
არარეზიდენტი ელჩებისა და მათი მეუღლეების სამეგრელოში ვიზიტის ფარგლებში მუსიკალური
ღონისძიებები, აფრიკელი მომღერლის NNEKA კონცერტი თბილისში; ფოლად ბულბულ ოღლის
მუსიკაზე შექმნილი თანამედროვე ბალეტი „ხამსე“, ღვინის ტურიზმის პირველი გლობალური
კონფერენციის თანმხლები კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალი „ერთიანი კავკასია“, საბავშვო
ფილმების ფესტივალი „ოქროს პეპელა", პროექტი „უკრაინული კინოს დღეები“, სათავგადასავლო
ჟანრის სრულმეტრაჟიანი ფილმის „რობინზონი და ცხრა პარასკევა“ პრემიერა, ფრანგი გადამღები
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ჯგუფის ვიზიტი საქართველოს შესახებ 52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადასაღებად,
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბორის ეიფმანის სანკტ-პეტერბურგის საბალეტო
აკადემიური თეატრის სპექტაკლის „ანა კარენინა“ გასტროლი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლის
„დიოსკურია“ კონცერტი ესპანეთში, ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი, ფოტოკვირეული
"ქოლგა თბილისი ფოტო", თბილისის საერთაშორისო ფოტო ფესტივალი, თბილისის მერსედეს
ბენცის მოდის კვირეული შემოდგომა/ზამთარი 2016, თბილისის მოდის კვირეული/Tbilisi Fashion
Week 2016 წლის I ეტაპი გაზაფხული, წყალტუბოს ხელოვნების ფესტივალი, ესტონეთში,
ხელოვნების მუზეუმში პროექტი „Aesthetics of repair in contemporary Georgia“, რომელიც მოიცავს
თანამედროვე ხელოვანთა გამოფენასა და პერფორმანსს, „სახელოვნებო დიპლომატია - ქართული
გალერეა ხელოვნების საერთაშორისო სივრცეში (არტ დუბაი 2016)“, პროექტი „საქართველოს
თანამედროვე მხატვართა გამოფენა თურქეთში „არტ ანკარა“; ბესო უზნაძის ნამუშევრების გამოფენა
საერთაშორისო ხელოვნების ბაზრობაზე START 2016 ლონდონში Saatchi Gallery-ში, ფინელი
დიზაინერების რუდი მერცისა და პიტერ შმიდის ვორკშოფის გამოფენა და პუბლიკაცია, მალტაში,
პროექტი „ევროპელი ვირტუოზები“, უკრაინაში, გამოფენა „ქართული სოფელი ოდესა ბათუმის
ფოტოდღეების ფარგლებში“, თბილისის ტრიენალეს პრეზენტაცია საერთაშორისო ბიენალეების
ასოციაციის მესამე ასამბლეაზე, თანამედროვე ქართველი მხატვრების წარდგინება Sothby-ის
სააუქციონო სახლში გამართულ აუქციონზე, პროექტები „იმპულსი რიგას“, „ცოცალი წიგნები
ემიგრანტებისათვის“, „ქართული ღვინო და მრავალხმიანობა ესპანეთში, საქართველოში, ქ. ბათუმში
ჩინეთის კულტურის დღის აღსანიშნავად ჩინელ აკრობატთა დასის „Tianjin Beauty Arts Troupe“
წარმოდგენა, მრავალტომეულის „ქრისტიანობის ისტორია პირველ ათასწლეულში“ მოსამზადებელი
სამუშაოები იტალიასა და ინგლისში , ტრადიციული რეწვის და დიზაინის თბილისის I
საერთაშორისო სამიტი, ქართველი და შვედი არტისტების მონაწილეობით პერფორმანსი „რა უნდა
ქალს“ (What Women Want), კავკასიის თანამედროვე მუსიკის დაჯილდოება „ფენიქსი“; გულიკო
ჭანტურიას შემოქმდებითი საღამო; საქართველოს ეროვნული ინტერნეტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“;
საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“; კავკაზ ჯაზ ფესტივალი; ხალიჩების
საერთაშორისო ფესტივალი ახალციხეში; საქართველოს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა
რეგიონალური კონკურსი; თანამედროვე ცეკვის სამხრეთ-კავკასიური ფესტივალი; პროექტი
„ინოვაციური პოპკულტურის დაჯილდოების ცერემონიალი ელექტრონავტი 2015“; პროექტი „ხატე
საქართველოსთვის“; ლეო ანთაძის საიუბილეო ტურნე; პროექტი „ახალგაზრდა მუსიკოსთა
მომზადება კამერული და სიმფონიური ორკესტრებისათვის“; კომედიის ფესტივალი; პროექტი
„ხელოვნების საერთაშორისო ფორუმი ქარავანსარაი ქუთაისი 2016 წ.“ ფოთის რეგიონალური
თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, ფესტივალი „ღამის სერენადები“; ბათუმის მუსიკალური
ფესტივალი; რკინის თეატრის სპექტაკლი „ჩიტები“; პროექტი „შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი“;
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“; ფესტივალი „არტ-გენი“;
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ნიქოზი“; საავტორი კინოს ბათუმის
საერთაშორისო ფესტივალი BIAFF; „სუხიშვილების“ კონცერტი ბათუმში; ვახტანგ კიკაბიძის
საიუბილეო კონცერტი ბათუმში; ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო საღამო ბათუმში; პროექტ
„შემოქმედებითი ქალაქი“; საქართველოს მხატვართა კავშირის პროექტი „მხატვრის თვალით
დანახული საქართველო“.
 კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის რედაქტირებული ვერსიის საზოგადოებისთვის გაცნობის
მიზნით, ელექტრონული რესურსების საშუალებით გასაჯაროება; საჯარო კონსულტაციები
საქართველოს რეგიონებში (სულ 11 შეხვედრა); სამინისტროს მიერ მომზადდა კულტურის
პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტის პრეზენტაცია საქართველოს პარლამენტის კულტურის,
განათლებისა და სპორტის კომიტეტთან განხილვისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის „კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“;
 საანგარიშო პერიოდში სამინისტრო გაწევრიანდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში encatc (ევროპის
კავშირი კულტურული მენეჯმენტი და კულტურის პოლიტიკა) europe nostra –(ევროპის
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კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ორგანიზაციას); Enlarged Partial Agreement (ევროპის
საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებულ ნებაყოფლობითი შეთანხმება);
ხელი მოეწერა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ამერიკის
შეერთებული
შტატების
სამთავრობო
ორგანიზაციის
„მშვიდობის
კორპუსის“
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს.
„შემოქმედებითი ევროპის“ ფარგლებში ჩატარდა გამოცხადებული ლიტერატურული თარგმანების
კონკურსის პრეზენტაცია, „ლტოლვილთა ინტეგრაციის“ კონკურსის პრეზენტაცია და ღია
საინფორმაციო შეხვედრა დაინტერესებული პირებისთვის;
გაფორმება შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს და სსიპ „საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს“ შორის ევროკავშირის
პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“ (Creative Europe) ფარგლებში;
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით საქართველოში დაიწყო
ევროკავშირისა
და
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
პროგრამის
„კულტურა
და
კრეატიულობა“ფარგლებში იუნესკოს „Culture for Development Indicators” (CDIS) კვლევაზე მუშაობა;
საპროექტო/სარემონტო/სამშენებლო სამუშაოები ჩაუტარდა შემდეგ შენობებს: სსიპ - ქ. ზუგდიდის
შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრს; სსიპ - მესხეთის
(ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრს; სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელს; სსიპ - ქ. თბილისის
გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრს; სსიპ - ქ. თბილისის
გიორგი მიქელაძის სახ. თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრს; სსიპ - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო მუზეუმს; სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახ. ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმს;
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმ; სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის
მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრს; სსიპ - საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს; სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრს; სსიპ –
საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს;
გაიმართა ან/და მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ
ფესტივალებში, პროექტებში, კონკურსებსა და გამოფენებში:

 გერმანიაში, თანამედროვე ქართველმა ავტორებმა საერთაშორისო ფესტივალზე - "ლაიბციგის
საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა";
 ესპანეთში კერამიკის საერთაშორისო აკადემიის 47-ე გენერალურ ასამბლეაში ქართველმა
ხელოვანმა;
 ავსტრიაში ჯგუფმა Georgian Six „International A Cappelle Festival Graz“-სა და რუმინეთში „10th
Bucharest International Jazz Festival“;
 ესტონეთში ანსამბლმა „ჩვენებურებმა“ საერთაშორისო ფესტივალში „International Folklore Festival
Baltica“;
 ლიტვაში ანსამბლმა „ძირიანმა“ ლიტვის საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალზე,
 ესტონეთში, ქართველმა ხელოვანმა საავტორო თოჯინების საერთაშორისო ფესტივალზე
„NUKUKUNST“;
 გალერეამ „Conteiner” Vienna Photo Book Festival-ზე;
 ავსტრიაში, საერთაშორისო კონკურსში „Accademia Belcanto”,
 უკრაინაში, კლასიკური მუსიკის კონცერტში;
 საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ ფესტივალში;
 წეროვნის ლტოლვილ ბავშვთა ანსამბლმა „ქორული“ ბულგარეთში საერთაშორისო ფოლკლორის
ფესტივალში („ნესემბრის თანავარსკვლავედი“);
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 ანსამბლმა „გვირილა“ ესპანეთში საერთაშორისო ფესტივალში „ლორეტ დე მარი 2016“;
 ქართველმა მეცნიერმა 23-ე ბიზანტიური საერთაშორისო კვლევების კონგრესში: „ბიზანტია ცვლილებათა სამყარო“;
 აზერბაიჯანში სათავგადასავლო ჟანრის სრულმეტრაჟიანი ფილმის „რობინზონი და ცხრა
პარასკევას“ პრემიერა;
 ესტონეთში ხელოვნების მუზეუმში პროექტი „Aesthetics of repair in contemporary Georgia“;
 თურქეთში პროექტი „საქართველოს თანამედროვე მხატვართა გამოფენა „არტ ანკარა“;
 მალტაში პროექტი „ევროპელი ვირტუოზები“;
 საფრანგეთში, ლიტვასა და ირლანდიაში ანსამბლმა „ქართული ხმებმა“;
 ესპანეთში ვაჟთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა „დიოსკურიამ“;
 გერმანიაში „სახვითი ხელოვნების და დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მე-4 ბიენალე“-ში ქართველმა
ფოტოგრაფმა;
 გერმანიაში მსოფლიო არქიტექტურის ფესტივალში საქართველოს არქიტექტორთა კავშირმა;
 ბულგარეთში საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალში („ნესებრის თანავარსკვლავედი“)
წეროვნის ლტოლვილ ბავშვთა ანსამბლმა „ქორულმა“;
 ინგლისში Saatchi Gallery-ში ბესო უზნაძის ნამუშევრების გამოფენა საერთაშორისო ხელოვნების
ბაზრობაზე START 2016;
 უკრაინაში თავისუფალმა თეატრმა საერთაშორისო ფესტივალში „Золотой Лев 2016“;
 იტალიაში და ინგლისში მრავალტომეულის „ქრისტიანობის ისტორია პირველ ათასწლეულში“
მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება;
 უკრაინაში გამოფენა „ქართული სოფელი ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების ფარგლებში“;
 ესტონეთში საავტორო თოჯინების საერთაშორისო ფესტივალში „NUKUKUNST“ ქართველმა
ხელოვანმა;
 სლოვენიაში ,,ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციამ „შავფაროსნებმა“ პროექტში
„შავფაროსნები სლოვენიაში“.

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)




მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები: სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის
საგამოფენო დარბაზის, სსიპ – მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის
მუზეუმის (მეორე ეტაპი), სამუზეუმო ფასეულობათა რესტავრაცია-კონსერვაციისათვის.
განხორციელდა: საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემის (eGMCIS)
შექმნის II ეტაპი; საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში ქართული
ისტორიული კოსტიუმის გამოფენის მოწყობა; სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის
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რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
განსაცორციელებელი სამუშაოები.

დოკუმენტაციის

შედგენა

და

ძეგლზე

8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
მიმდინარეობდა:
 საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია,
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
ნიმუშების
მდგომარეობის
შეფასება,
რეაბილიტაციის
საკვლევი-საპროექტოDდოკუმენტაციის
მომზადება
და
კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში იურიდიული მომსახურების უზრუნველყოფა;
 მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის
საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი; გრაკლიანი
გორის არქეოლოგიური მუზეუმი; მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თაზაქენდი ღვთისმშობლის
სახელობის ეკლესია; ხარების ტაძრის მცირე რეაბილიტაციის პროექტი; მარნეულის
მუნიციპალიტეტი, წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია; სოფ. მამკოდა წმ. გიორგის ეკლესიის
გარშემოსავლელის მოწყობის პროექტი; ნ. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის კომპლექსის გათბობაგაგრილება-ვენტილაციის პროექტი. სოფ. თრიალეთი, ლუთერანული ეკლესიის მცირე
რეაბილიტაციის პროექტი; სვანური კოშკების (7 კოშკი); მირზა გელოვანის სახლ-მუზეუმი; სოფ.
ერთაწმინადა, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია; შორაპნის ციხე-სიმაგრის გადაუდებელი
სამუშაოები; ყვარლის ციხის დაზიანებული გოდოლის რეაბილიტაცია; სოფ. ქვათახევი, მამათა
მონასტრის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი; კავთისხევი, თავკავთას წმ. გიორგის სახელობის
ეკლესიის დროებითი გადახურვის მოწყობის პროექტი; გორის მუნიციპალიტეტი, წეროსხევის
სამონასტრო კომპლექსში შემავალი, ღვთისმშობლის ჯვარ-გუმბათოვანი ეკლესიის ძალოვანი
ხარაჩოს მოწყობა; სოფ. ხახალაჯვარი, დარბაზული ეკლესია; მწვანეყვავილას მთავარანგელოზის
ეკლესიის რესტავრაციის პროექტი; სოფ. ჩიხარიში, ოქონის წმ. გიორგის ეკლესიის პროექტის
კორექტირება; სოფ. ჩუკული, მთავარანგელოზის ეკლესიის პროექტის კორექტირება; სოფ. თისელი,
ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის დამცავი გადახურვის მოწყობის პროექტი; სოფ. ოძისი,
ერისთავების სასახლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაობის პროექტი; სოფ. ზემო მაჩხაანში
მდებარე ღვთისმშობლის ეკლესიის კონსერვაციისა და გადახურვის მოწყობის პროექტი;
 მომზადდა სარეაბილიტაციო ობიექტების საინჟინრო-გეოდეზიური და გეოლოგიური კვლევების
საპროექტო დოკუმენტაცია: გრაკლიანი გორის არქეოლოგიური მუზეუმი; აჭის ტაძარი და
გალავანი; მწვანეყვავილას მთავარანგელოზთა ეკლესია; ქ. თბილისში თხინვალას წმ. გიორგის
სახელობის ეკლესია; არმაზისხევის საექსპოზიციო დარბაზი; სოფ. კავთისხევის ხვედრელიანთ
უბანი, გიორგი შატბერაშვილის საცხოვრებელი სახლი;
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
ნიმუშების რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადების მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულებები შემდეგი ძეგლების
რეაბილიტაციის/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით: ქ. თბილისი, შ.
რუსთაველის გამზ. N16-ში მდებარე შენობის („ოფიცერთა სახლის“) სარდაფში არსებული კირილე
ზდანევიჩის მიერ შესრულებული კედლის მოხატულობა; ალავერდის წმ. გიორგის სახელობის
ტაძრის სამხრეთი მკლავის XV-XVII საუკუნეების კედლის მხატვრობა; ავრანლოსა და სამშვილდის
ნაქალაქარის კომპლექსური ძეგლების კვლევის პირველი ეტაპი; სათხეს ეკლესიის რეაბილიტაციის
წინასაპროექტო კვლევა; სოფ. ჭაჭკარის აზომვითი სამუშაოები;
ვარძიის კომპლექსის
ინკლუზიური
ტურიზმისათვის
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის
მოწყობის
მიზნით
ადაპტირებული გარემოს მისაწვდომობის აუდიტი/კვლევა;
 დასრულდა შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, კოსერვაცია და არქეოლოგიური
შესწავლა: მცირე ჯვრის ტაძრის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები (I ეტაპი); მირზა გელოვანის
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სახლ-მუზეუმის სარესტავრაციო სამუშაოები (II ეტაპი); დოლოჭოპის არქეოლოგია (II ეტაპი);
არმაზისხევის პიტიახშების რეზიდენციის არქეოლოგია; ნოქალაქევის ნაქალაქარის ტერიტორიის
არქეოლოგია; ზემო სვანეთში მდებარე კოშკისა და მაჩუბების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ბებრისციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების IV ეტაპი; გეგუთის კომპლექსის არქეოლოგია,
გამოვლენილი ნაშთების კონსერვაცია და საიტის მოწყობა; სოფ. ჩარგალი, ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმის რეაბილიტაციის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები; ,,დიდნაურის“ ნაქალაქარის
არქეოლოგია; სოფ. ზემო მსხალგორის წმ. გიორგის სახელობის კომპლექსის და მის სამხრეთდასავლეთით მდებარე სავარაუდო ნამოსახლარის ტერიტორიის არქეოლოგია; სოფელი ლენჯერი,
კახაბერ გულედანის კოშკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ატენის სიონის ქვის კონსერვაცია; სოფ.
ზემო მაჩხაანში მდებარე ღვთისმშობლის ეკლესიის არქეოლოგია;
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის
მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულებები შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,
კოსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით: მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის (სამხრეთ
და აღმოსავლეთ ფასადი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (III ეტაპი); ბაგინეთის არგეოლოგია;
გრაკლიანი გორის არქეოლოგია; თისელის გუმბათიანი ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
გუდაბერტყას არქეოლოგია; უჯარმის ჯვარპატიოსანის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I
ეტაპი); სოფ. თხილნარის, სარფის და სკურდიდის არქეოლოგია; ხუნწის ციხის ტერიტორიის
არქეოლოგია; სოფ. ზიარის (ადგილი “ქოდალო”) ტერიტორიის არქეოლოგია; ხვამლის მთის
ტერიტორიის არქეოლოგია; გუდაბერტყას ნამოსახლარის ტერიტორიის არქეოლოგია; თისელის
გუმბათიანი
ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ თისელის ღვთისმშობლის
სახელობის ეკლესიის კედლის მხატვრობის პირველადი გადაუდებელი საკონსერვაციო
სამუშაოები; მერაბ ხერგიანის მაჩუბის რეკონსტრუქციის (I ეტაპი) სამუშაოები; სოფელ საბუეს
იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სამეკლესიანი ბაზილიკის გაწმენდითი სამუშაოები; სოფელ
თისელის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის დროებითი გადახურვის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელი ოძისი, დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; პ.
ზაქარაიას
სახელობის
ნოქალაქევის
არქიტექტურულ
-არქეოლოგიური
კომპლექსის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I ეტაპი); სოფელ ცხუმარში მდებარე ერეკლე საღლიანის მაჩუბის
ნანგრევების გაწმენდითი სამუშაოები; ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის სამრეკლოს ქვედა უბანზე
გამოვლენილი გამოქვაბულების არქეოლოგია;
„კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსის“ შემუშავების პროცესში შეიქმნა კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო აქტების ერთიანი კოდიფიცირებული
დოკუმენტი. სამუშაო შეხვედრებზე განხილულ, შეჯერებულ და დასრულებულ იქნა დოკუმეტის
რამოდენიმე შემადგენელ თავზე მუშაოება.
მომზადდა და გამოიცა
საიფორმაციო ილუსტრირებული ბროშურა „არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის გზამკვლევი“.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო განაგრძობდა სამუშაოსაინფორმაციო ტიპის შეხვედრებს, რომელიც ეხება
საქართველოში იუნესკოს 2003 წლის
კონვენციის „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ განხორციელების
საკითხებს.
მომზადდა და გამოიცა - ყოველწლიური
ბროშურა
„არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის ქომაგი“;
ჩატარდა უფროსკლასელთა კონკურსი სახელწოდებით „არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის ქომაგი“,კონკურსში 89 საჯარო და კერძო სკოლის 400-მდე მოსწავლემ მიიღო
მონაწილეობა, გამოვლინდა 28 გამარჯვებული.
მსოფლიო მემკვიდრეობის 39–ე კომიტეტის გადაწყვეტილების შესაბამისად მომზადდა და
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრს გაუგზავნა მსოფლიო მემკვიდრეობის საფრთხის ქვეშ მყოფი
ძეგლების (მცხეთის ისტორიული ძეგლები, ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის მონასტერი)

213













საკონსერვაციო
მდგომარეობა
და
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
მიმართულებით
განხორციელებული ქმდებების შესახებ ამსახველი ანგარიშები.
საქართველოში სამუშაო მისიით იმყოფებოდა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის
წარმომადგენლობითი ექსპერტთა ჯგუფი. მისიის მიზანი იყო მსოფლიო მემკვიდრეობის საფრთხის
ქვეშ მყოფი მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის გამოსასწორებლად ამჟამად მიმდინარე
ქ. მცხეთის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის პროექტის გაცნობა და შესაბამისი
რეკომენდაციების მომზადება.
დარგში წამყვანი ესტონელ, ექსპერტების ჩართულობით დაიწყო ენგურჰესის ინდუსტრიული
მემკვიდრეობის ძეგლის (ეროვნული კატეგოორის ძეგლი) მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის
განვითარების სტრატეგიული გეგმის მომზადება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გრძელდება
ვარძიის
კლდეში
ნაკვეთი
კომპლექსის
გადარჩენის
გეგმის
მესამე
ეტაპის
მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევებისა და შესაბამისი ფიზიკური სამუშაოების
განხორციელება. საანგარიშო პერიდოში განხორციელდა: ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის
მდგომარეობის მონიტორინგის სისტემის სრულყოფისათვის, ადგილზე დამონტაჟებული რადარის
სისტემის გაძლიერება გარე ინსტალაციის მაღალი რეზოლუციის კამერითა და მონაცემთა
დაგროვების მოდულით, მიკროკლიმატის ქსელის მონიტორინგი, სეისმური ქსელის, გეორადარის
და მეტეოსადგურის ქსელის ელექტრო კვების და მონაცემთა გადმოცემის შიდა ქსელის ტექნიკური
მომსახურება. დაიწყო
ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის გადაუდებელი არეალების
საკონსერვაციო გეგმის მომზადება საკონსერვაციოდ, შესაბამისი მოწყვლადი არეალების
იდენტიფიცირება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ოქსფორდის
ბიზანტიური კვლევების ცენტრს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა პირველი
საერთაშორისო კონფერენცია ოქსფორდის უნივერსიტეტში, რომელიც მიეძღვნა ტაოკლარჯეთის
კულტურულ მემკვიდრეობას. კონფერენციაზე ქართველი და ბრიტანელ სპეციალისტებთან ერთად
მონაწილეობას იღებდნენ თურქი მეცნიერები, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყნებს შორის უკვე
არსებული თანამშრომლობის გაღრმავებას და ხელს უწყობს საერთო მემკვიდრეობის სათანადო
მოვლა-პატრონობას. საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლებისა და
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით, მულტიდისციპლინარული
პლატფორმის დასანერგად, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსა
„კულტურის ძეგლთა დაცვისა და რესტავრაციის კვლევის საერთაშორისო ცენტრს“ (ICCROM)“
შორის მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში, იანვარში განხორცილედა ICCROM–ის
ექპსერტის, სამუშაო ვიზიტი საქართველოში, რომლის მიზანიც იყო საქართველოში კედლის
მხატვრობის საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და მიდგომების შეფასება, რაც საფუძვლად დაედო
დარგის გაუმჯობესებისათვის იკრომის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს.
საქართველოს საპატრიარქოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში დაწყებულ პროექტებზე - "ქალები
ქრისტიანული საქართველოს ისტორიაში" და "მოციქულთა სწორი წმინდა ნინო" ფარგლებში,
განხორციელდა ფოტოფიქსაცია შემდეგ ძეგლებზე: არმაზი; არმაზციხე-ბაგინეთი; ახატანი; ბოდბე;
გარეჯა; ზედაზენი; კალუბნის წმ. გიორგი; მუხრანი; მცხეთა; ნინოწმინდა; ნიჩბისი - აკაკების ნიში;
ნიჩბისი - სასხორის კვირაცხოველი; სამთავრო; სვეტიცხოველი; სხალტბა; შიომღვიმე; წილკანი;
თბილისის სიონში წმ. ნინოს ჯვარის ფოტოფიქსაცია. პროექტის ფარგლებში გროვდება მასალა
წიგნის გამოცემისთვის.
გაფორმდა ხელშეკრულებები არქეოლოგიური ობიექტების ინვენტარიზაციის მიზნით:
ხარაგაულის, ბორჯომისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეების ტერიტორიაზე არქეოლოგიური
ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია ასევე, აჭარის ტერიტორიაზე, კერძოდ ციხისძირი, ჩაქვი,
მწვანე კონცხი, მახინჯაური – კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული
ობიექტების ინვენტარიზაციის მიზნით შესწავლილ იქნა 36 ობიექტი. მცხეთა–მთიანეთის არეალში
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არსებული ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებულ ობიექტთა
ადგილზე შესწავლის–ფოტოფიქსაციისა და ინვენტარიზაციის მიზნით აღნუსხულ იქნა 40 უძრავი
ძეგლი და 12 არქეოლოგიური ობიექტი.
 მცირე და საშუალო ისტორიული ქალაქებისთვის ვებგვერდის დიზაინის შემუშავების და გის
მონაცემთა

ბაზის,

გის

პორტალის

დიზაინის

გაუმჯობესების

მიზნით.

განხორციელდა

ისტორიული ქალაქების ვებგვერდის დიზაინის შემუშავება და გის პორტალის დიზაინის შექმნა.


სანგარიშო პერიოდში შესრულდა სააგენტოში არსებული მონაცემების "გის" ბაზაში შეყვანა,
რედაქტირება, არქივის ბაზასთან დაკავშირება. ერთიან მონაცემთა ბაზაში ინტეგრირებულ იქნა
აღმოსავლეთ საქართველოს ტურისტული რესურსების გეოინფორმაციული სისტემა "suntni" -ის
მასალებიდან აღმოსავლეთ საქართველოს რელიგიური 132 ძეგლი/ობიექტი.



მომზადდა ახალი, განახლებული, საინფორმაციო ფლაერი სააგენტოს მუზეუმებსა და მუზეუმნაკრძალებზე

ქართულ,

ინგლისურ

და

რუსულ

ენებზე.

განახლებული

ტექსტებითა

და

ფოტომასალით;


დასრულდა უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის სამუზეუმო შენობის
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;



დასრულდა

გრემის

მუზეუმის

სამუზეუმო

შენობის

მცირე

სარემონტო-სარეაბილიტაციო

სამუშაოები;


2016 წლის მაისში ჩატარდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
სააგენტოს

მიერ

დაცვის ეროვნული

ინიცირებული და ორგანიზებული, რიგით III სამეცნიერო კონფერენცია

„მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა’’.


მუზეუმის

საერთაშორისო

დღისადმი

მიძღვნილი

ღონისძიებები,,ღამე

მუზეუმში”

აქციით

დასრულდა.


ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში - მოეწყო პრეზენტაცია ფიროსმანის ცხოვრებისა და
მოღვაწეობის შესახებ. პატარა სტუმრებისთვის გაიმართა შემეცნებით-გასართობი პროგრამა ,,იპოვე
შენი ფიროსმანი’’.



გრემის მუზეუმში საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ჩატარდა პრეზენტაციები - ,,აბრეშუმის გზა
და გრემ-ქალაქი’’, ,,კახეთის მეფეები’’ რომელიც მოეწყო ვიქტორინა-კონკურსი. გაიმართა პოეზიის
საღამო.



ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალში ქართველი ექიმისა და საზოგადო
მოღვაწის დ. ნაზარიშვილის სახლში, XIX საუკუნის სალონური ცხოვრება გაცოცხლდა.

 ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი ტრადიციული ოდა-სახლის გარემოში XIX საუკუნის გურული ყოფა - გურიის მხარისთვის
დამახასიათებელი ჩაცმულობით, გურული კრიმანჭულის ფონზე გაცოცხლდა. ასევე მოეწყო
კოლეჯი ,,ჰორიზონტის” უნარშეზღუდული მოსწავლეების მიერ გაკეთებული თექისა და მინანქრის
ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა. ღონისძიება მუსიკალურად გააფორმა ანსამბლმა ,,ვახტანგურმა’’.
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 სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმში - მუზეუმის თანამშრომლებისა და სკოლის მოსწავლეების
თანამონაწილეობით გაცოცხლდა ხევის ყოფისთვის დამახასიათებელი ყოფა: ,,ქორწილის’’,
,,კერიაზე შემოტარების’’, ,,ძმად გაფიცვის’’, ,,მეჯვარის მიერ პატარძლის წყაროზე წაყვანისა’’.
ვიზიტორებისთვის მოეწყო მოხეური სამზარეულო. ღონისძიება მუსიკალურად გააფორმა
მოსწავლეთა სახლის ანსამბლმა
 უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალში - გორის თეატრის მსახიობებმა
უფლისციხეზე ლეგენდები და თქმულებები თეატრალიზებული ფორმით გააცოცხლეს. მოეწყო
კოსტუმირებული პერფორმანსი ,,ანტიკურ თეატრონში’’, ღამის ტური ჩირაღდნებით, გამოიფინა
მოქანდაკე ქეთი მელქაძის და თვითნასწავლი მხატვრის რეზო მექვაბიშვილის ნამუშევრები,
მუზეუმის ახალგაზრდა მეგობრების მონაწილეობით გაიმართა პოეზიის საღამო, რომელიც
მუსუკალურად გააფორმეს ფოლკლორულმა ანსამბლებმა.
 პარმენ ზაქარაიას სახ. ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალში ღონისძიების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო საბავშვო არქეოლოგიის პრეზენტაცია. საჯარო
სკოლების მოსწავლეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს არქეოლოგიურ გათხრებში. დასასრულს
გათხრების მონაწილეებს გადაეცათ ,,ნორჩი არქეოლოგის’’ სერთიფიკატი.
 ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და ბორჯომის
საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემებზე: ,,ავალიშვილები და
ბორჯომი’’,,,ბორჯომის წყლის ისტორია’’. მოეწყო დოკუმენტური ფილმების ,,ლიხს იქით და ლიხს
აქეთ’’ და ,,ძველი ბორჯომის გაცოცხლება’’ ჩვენება.
 დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალში ღია ცის ქვეშ, ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ყოფაცხოვრების ამსახველი
ფოტო-კადრები წარუდგინეს. მოწვეულ სტუმრებს სამსჯელო თემად შიდა ქართლში თავდაცვითი
ნაგებობები ლიახვის ხეობაში არსებული ძეგლების მაგალითზე წარუდგინეს. მუსიკალური სკოლის
მოსწავლებმა და მუზეუმ-ნაკრძალთან არსებულმა ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,ვერხვები’’ საღამო
მუსიკალურად გააფორმეს.
 გამოიცა საანგარიშო კრებული - „კულტურული მემკვიდრეობა 2014-2015“;
 მიმდინარეობს მუშაობა ჟურნალის “ძველი ხელოვნება დღეს” მე-7 ნომერზე;
 მიმდინარეობს მუშაობა ალბომზე „ჯავახეთი“;
 ნოქლაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალში გაიხსნა საგანმანათლებლო
პროგრამა „საბავშვო არქეოლოგია“;
 გრძელდება პროექტი - „კახეთის მხარის მოსწავლეები _ კულტურული მემკვიდრეობის დესპანები“.
პროექტის ფარგლებში შეხვედრები ჩატარდა ყვარლის, ლაგოდეხის, ახმეტის და დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტების, პანკისის ხეობის საჯარო სკოლებში;
 კულტურის სფეროში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის, ანალიზისა და
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განხორციელებულ პროექტებზე საზოგადოებრივი აზრის
კვლევის მიზნით, მიმდინარეობს მედია-მონიტორინგი, რის ტექნიკურ შესაძლებლობასაც იძლევა
საზოგადოებრივი აზრისა და კვლევის მარკეტინგის ინსტიტუტის (IPM) სპეციალური პროგრამა.
 შეძენილ იქნა კვადროკოპტერი, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდა სქურის, კუმურდოს და
აწყურის ციხის ვიდეო რგოლების მომზადება.
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
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
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 ,,ახალგაზრდული

პოლიტიკის

განვითარების

პროგრამის“

„საერთაშორისო
თანამშრომლობის“
(საერთაშორისო
„მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად დაუცველი
მხარდაჭერის“,

„მოხალისეობის

ხელშეწყობის“,

„საქართველოს

მიმდინარეობდა

კონკურსი
„ალიანტე“),
ბავშვებისა და ახალგაზრდების

„რეგიონებში

განვითარების“,
ოკუპირებულ

ფარგლებში

მცხოვრები

ტერიტორიებზე

მცხოვრებ

ახალგაზრდების
ახალგაზრდებთან

ურთიერთობის განვითარებისა და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების ხელშეწყობის“,
„საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის“, არასრულწლოვან
და ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის“ პროგრამების განხორციელება;
 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა „სტუდენტური დღეები
- 2016“, სადაც მონაწილეობა მიიღო 50 - მდე უმაღლესი სასწავლებლის 7 000-მდე სტუდენტმა.
ღონისძიებების

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 დააფინანსა 51 პროექტი. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა
8 პროექტი:
 მეთოდური წიგნის "ადაპტური ფიზიკური აღზრდა ოჯახურ პირობებში" გამოცემა;
 „იტალიური ეზოს ფესტივალი“ – 2 000 ბენეფიციარი;
 „ბურთი და მოედანი“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის პოპულარიზაცია და
ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისა და მოზარდებისათვის - 240
ბენეფიციარი);
 „ქართული ენის შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ - 12 ბენეფიციარი;
 „გურიის ახალგაზრდული დღეები“-100 ბენეფიციარი;
 „უკანა ფშავში მცირე მეფუტკრეობის ცენტრის შექმნა“- 15 ბენეფიციარი;
 „სნოს ახალგაზრდული კემპინგი“ - 12 ბენეფიციარი;
 „მეკლდეურობის განვითარება ყაზბეგის რაიონში“ - 60 მდე ბენეფიციარი.
 საანგარიშო პერიოდში „მომავლის ბანაკი“ პროგრამის ფარგლებში ანაკლიის მომავლის ბანაკმა მიიღო
8 ნაკადი, უმასპინძლა 2 203 მოსწავლეს და უზრუნველყო მოზარდების აქტიური დასვენება, ხოლო
შაორის მომავლის ბანაკმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასათან, ერთობლივი საპილოტე
პროექტის ფარგლებში უმასპინძლა 923 წარჩინებულ სტუდენტს.
 14-18 წლის მოზარდებისთვის საგანგებო სიტუაციებში ქცევის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების
პროპაგანდის, კატასტროფის რისკის შემცირების, ასევე ზოგადი ფიზიკური განვითარების მიზნით,
საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან გაფორმებული მემორანდუმის
საფუძველზე განახორციელა პროექტი „მაშველთა კლუბი“ – 30 ბენეფიციარი;
 „ახალგაზრდული ფესტივალი 2016-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
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ფესტივალი“, „ქუჩის კალათბურთი“, „ქუჩის ფეხბურთი“, „სასკოლო დემოკრატია“, „მოხალისეთა
კლუბი“, „გაძლიერდი და შეცვალე“ (შშმპ პირთა უფლებები და დაცვის მექანიზმები - სამიზნე ჯგუფი
შშმპ ბავშვთა მშობლები), „ცვლილებები თანასწორობისთვის“, „ახალგაზრდული კვირეული“, „ჩვენი
თავგადასავალი“ (კონკურსი დამწყები პროზაიკოსებისათვის), CYNC ბრეიქდანსის ახალგაზრდული
ფესტივალი“ და მრავალჟანრობრივი მუსიკალური ფესტივალი Soundcheck და სხვა. საანგარიშო
პერიოდში ზემოაღნიშნული პროგრამების ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო - 5 888 ბენეფიციარმა.
8.7 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 39 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია დანიშნული აქვს 32
სახელოვან სპორტსმენს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით; მატერიალური და სოციალური
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 402 - მდე 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 700 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე.
8.8 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
(პროგრამული კოდი 33 01)
პროგრამის განმახორციელებელი :
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აპარატი

 კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის
შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;
 კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;
 საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების,
გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;
 საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნის ხელშეწყობა;
 კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია.

8.10. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 დაფინანსდა ადმინისტრაციული ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველსაყოფად ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები;
 განისაზღვრა სპორტული ფედერაციების დაფინანსების კრიტერიუმები და
სახეობისთვის

სასწავლო-საწვრთნელ

შეკრებებსა

და

შეჯიბრებებზე

სპორტის

სხვადასხვა

განსახორციელებელი

მონიტორინგის სტანდარტები, რაც დაკავშირებულია სპორტსმენების კვების, განთავსებისა და
სავარჯიშო პირობების მოწესრიგებასთან (სტანდარტები გათვლილია ინდივიდუალურად ყველა
სპორტის სახეობისთვის და წარმოადგენს სპორტსმენების მზადების ხარისხის ამაღლების ერთ-ერთ
წინაპირობას).

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, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ



სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით;
გაიმართა რიგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, მათ შორის მაღალი დონის ვიზიტები და ორმხრივი
პოლიტიკური კონსულტაციები;



გაფართოვდა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების გადაფარვის
ქვეყნების არეალი.

9.1.1. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო



გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების სამი (35-ე, 36-ე და 37-ე) რაუნდი. რეგულარული ხასიათი
ჰქონდა

კონსულტაციებს

მოლაპარაკებების

თანათავმჯდომარეებთან

მათი

მხარდაჭერის

მობილიზაციისა და განმტკიცებისათვის. ევროკავშირსა და მის წევრ-სახელმწიფოებთან მუდმივმა
კონსულტაციებმა დადებითი შედეგი გამოიღო და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ევროკავშირის
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სადამკვირვებლო

მისიის

მანდატის

გაგრძელებასთან

დაკავშირებით.

ქართული

მხარის

ძალისხმევითა და თანათავმჯდომარეების მხარდაჭერით აღდგა გალის ინციდენტების პრევენციისა
და მათზე რეაგირების მექანიზმი (IPRM). გაიმართა IPRM-ის ოთხი შეხვედრა. გაგრძელდა მუშაობა
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული
ვითარების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და მათი მხარდაჭერის მობილიზების მიზნით.
გაგრძელდა მუშაობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის
განმტკიცების კუთხით. მიმდინარეობდა მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ
მოსახლეობასთან შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში საერთაშორისო ჩართულობის
გაზრდის მიზნით;


მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. ნატოს შტაბ-ბინაში გაიმართა
ნატო-საქართველოს კომისიის 4 სხდომა და 1 საგარეო საქმეთა მინისტერიალი. ქ.ვარშავაში
გაიმართა ნატო-ს სამიტი, რომლის ფორმატში პირველად ჩატარდა ნატო-საქართველოს კომისიის
სხდომა. სექტემბერში საქართველოს მე-4 სამუშაო ვიზიტით ეწვია ნატო-ს ჩრდილო-ატლანტიკური
საბჭო (NAC). საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მიუნხენის
უსაფრთხოების კონფერენციაში, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ნატო-ს გენერალურ
მდივანს. გაიმართა უწყებათაშორისი კონსულტაციები უნგრეთში, პოლონეთში, ესტონეთში,
თურქეთსა და ჩეხეთში, სადაც საუბრის ძირითად თემას წარმოადგენდა ნატო-საქართველოს
ურთიერთობები; და ვარშავის სამიტთან დაკავშირებული საქართველოს მოლოდინები და



პერსპექტივები;
სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული ევროპის საბჭოს ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში,
მათ შორის გაიმართა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიები, საქართველოში ვიზიტით
იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2-ჯერ და
ამავე დეპარტამენტის მრჩეველი; გაიმართა ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ
ხელისუფლებათა კონგრესის 30-ე სესია; საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრნენ
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები; საქართველოს
პრეზიდენტმა, სტრასბურგში, სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, პირველი შეხვედრა გამართა ევროპის
საბჭოს გენერალურ მდივანთან; საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ევროპის საბჭოს
მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყნის, ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. გაიმართა
ევროპის საბჭოს 126-ე მინისტერიალი; საქართველოს პირველად ოფიციალური ვიზიტით ეწვია
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი;



მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე
არსებული მდგომარეობის შესახებ ეუთო-ს შესაბამისი სტრუქტურების, უპირველეს ყოვლისა
მუდმივი საბჭოს ინფორმირების მიზნით. შედგა ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის
ვიზიტი

საქართველოში.

ასევე,

საქართველოს

ვიზიტით

ეწვია:

ეროვნულ

უმცირესობათა

საკითხებში ეუთო-ს უმაღლესი კომისარი; ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებათა ოფისის საჭიროების შემფასებელი მისია; ეუთო-ს გენერალური მდივანი. ქ. თბილისში
ჩატარდა ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე ყოველწლიური სესია და მიღებულ იქნა
„თბილისის დეკლარაცია“, რომლის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს - „კონფლიქტი
საქართველოში“. გაიმართა სამხრეთ კავკასიის მე-13 მედია კონფერენცია;
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მიმდინარეობდა

მუშაობა

გაეროს-ს

გენერალური

ასამბლეის

რეზოლუციის

მაქსიმალური

საერთაშორისო მხარდაჭერისა და კენჭისყრის დროს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან მხარდამჭერი
განცხადებების უზრუნველყოფის მიზნით, რის შედეგადაც, გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ 70-ე
სესიაზე კიდევ ერთხელ მიიღო რეზოლუცია „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის
რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა
სტატუსის შესახებ" რომლის მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზარდა 76-მდე. მიმდინარეობდა
მუშაობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული
მდგომარეობის შესახებ გაერო-ს შესაბამისი სტრუქტურების, უპირველეს ყოვლისა ადამიანის
უფლებათა საბჭოს და ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ინფორმირების მიზნით.
გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 32-ე სესიის ფარგლებში ლატვიის დელეგაციამ, გაეროს 42
წევრი-სახელმწიფოს სახელით, გააკეთა საქართველოს მიერ ინიცირებული ერთობლივი განცხადება
საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული
მდგომარეობის შესახებ. გაიმართა მაღალი დონის ვიზიტები, როგორც გაერო-ს ოფისებში, ასევე,
საქართველოში.

ამას გარდა, გაიმართა გაერო-სთან აკრედიტებული გვატემალის, კოსტა რიკის,

მალავის, პანამის, სიერა ლეონეს, ტანზანიის და ფიჯის მუდმივი წარმომადგენლების, ასევე
ზამბიისა და ჰონდურასის დიპლომატების ვიზიტები საქართველოში; საგარეო საქმეთა
სამინისტროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიის
მაღალი დონის სეგმენტში. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია გაეროს სპეციალური
მომხსენებელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში. გაერო-ს ადამიანის
უფლებათა საბჭოს 33-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციამ, გაეროს 46 სახელმწიფოს
სახელით გააკეთა ერთობლივი განცხადება, საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში
ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული მდგომარეობის თაობაზე;


მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა აშშ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით.
განხორციელდა მნიშვნელოვანი ორმხრივი ვიზიტები, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრის ორი
სამუშაო ვიზიტი აშშ-ში. ვიზიტების ფარგლებში მინისტრი შეხვდა აშშ-ს სახელმწიფო მდივანს,
ასევე, აშშ-ის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებების, წამყვანი კვლევითი
ცენტრებისა და მედიის წარმომადგენლებს. გარდა ამისა, მინისტრი სიტყვით გამოვიდა აშშ-ის
ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დახურულ მრგვალ მაგიდასა და აშშ-ში პოლონეთის
ელჩის მიერ ორგანიზებულ ვახშამზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა აშშსაქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და
ენერგეტიკის

სამუშაო

ჯგუფების

შეხვედრა;

ქ.

თბილისში

გაიმართა

საქართველო-აშშ-ის

სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის დემოკრატიისა და მმართველობის სამუშაო
ჯგუფის შეხვედრა. საქართველოში მეორედ ჩატარდა ქართულ-ამერიკული სწავლება „ღირსეული
პარტნიორი“. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი. აშშ-ს
სენატმა და კონგრესმა მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი 2 რეზოლუცია. საქართველოს ეწვია აშშ-ს
კონგრესის დელეგაცია. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ორპარტიული რეზოლუცია (H.Res. 660),
რაც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობს რეგიონში რუსეთის
აგრესიულ ქმედებებს. საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვია აშშ-ის სავაჭრო მისია;


სამინისტრო მუშაობდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებაზე
და სხვადასხვა ეკონომიკური სფეროების განვითარებაზე. გრძელდებოდა მუშაობა შავი ზღვის
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თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფარგლებში. სამინისტრო აქტიურ მონაწილეობას იღებდა
სხვადასხვა სავაჭრო-ეკონომიკური ხასიათის შეხვედრებსა და ფორუმებში. ასევე, სამინისტრო


მუშაობდა UNESCO-ს მმართველ და დამხმარე ორგანოებსა და კომიტეტებში;
გაიზარდა საქართველოს საელჩოების გადაფარვის არეალი და დამყარდა დიპლომატიური
ურთიერთობები სვაზილენდთან და პაპუა ახალ გვინეასთან. ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში
ხელი მოეწერა 56 ხელშეკრულებასა და ოქმს, ხოლო ძალაში შევიდა 26 ხელშეკრულება;



საქართველოში გაიმართა სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირების ვიზიტები, მათ
შორის: სლოვაკეთის და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მდივნების, ასევე, შვედეთის, თურქეთის,
ესპანეთის სამეფოს და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრების და ჩინეთის
სამთავრობო დელეგაციის;



საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განახორციელა ვიზიტები ავსტრიაში, ესტონეთში,
პოლონეთში (2-ჯერ), ლიტვაში, სლოვაკეთში, ლიხტენშტაინში, გერმანიაში (3-ჯერ), შვეიცარიაში,
ჩეხეთში, უნგრეთში, ბელგიაში (2-ჯერ), აზერბაიჯანში, თურქეთში, სომხეთში, ლატვიაში,
ისრაელსა და აშშ-ში(5-ჯერ);



გაიმართა პოლიტიკური კონსულტაციები მექსიკასთან, კანადასთან, სურინამთან, გაიანასთან,
კოლუმბიასთან,
სამხრეთ
აფრიკასთან,
ბელარუსთან,
ყაზახეთთან,
პორტუგალიასთან,
ნიდერლანდების სამეფოსთან, ინდოეთთან, შრი-ლანკასთან, განას რესპუბლიკასთან, ქუვეითთან,
ირანთან, ფინეთთან, შვედეთთან, თურქეთთან და თურქმენეთთან;



საკონსულო დეპარტამენტისა და საზღვარგარეთ არსებული საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების/საკონსულო
დაწესებულებების
მიერ
მიმდინარეობდა
მუშაობა
საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით.
დაინიშნა 3 საპატიო კონსული ქ.სუვაში, ქ.აშდოდში, და ქ.მონტე-კარლოში. კვლავ აქტუალური იყო
სხვადასხვა სახელმწიფოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების ეკიპაჟის საქართველოს მოქალაქე
წევრებისათვის დახმარების გაწევა, რომლის ფარგლებში დახმარება გაეწია 75 მეზღვაურს.

9.1.2. საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 28 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი

საერთაშორისო

ორგანიზაციებში,

ფონდებსა

ასევე,

საეთაშორისო

ორგანიზაციების

ფარგლებში

არსებულ

და

სამშვიდობო მისიებში.

9.1.3.

საერთაშორისო

ხელშეკრულებების

და

სხვა

დოკუმენტების

თარგმნა

და

დამოწმება

(პროგრამული კოდი 28 01 03)
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პროგრამის განმახორციელებელი:


სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო

საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით გადაითარგმნა და დამოწმდა 785 გვერდი და განხორციელდა
30 საათი სინქრონული მომსახურება, ხოლო სხვა სამინისტროებისა და ორგანიზაციების დაკვეთით
ითარგმნა და დამოწმდა 11 185 გვერდი და 235 საათი სინქრონული თარგმანი.

9.2. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

 სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინაციით შემუშავდა და მთავრობის მიერ დამტკიცდა
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული
სამოქმედო გეგმა. მიმდინარეობს ამ გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;
 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში
მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხთა საერთო კოორდინაციას;
 ქ. ბრიუსელში გაიმართა „პარტნიორობა მობილურობისთვის“ რიგით მე-2 მაღალი დონის შეხვედრა,
რომელშიც
საქართველოს
აღმასრულებელი
და
საკანონმდებლო
ხელისუფლების
წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული დელეგაცია მონაწილეობდა. ქართულმა მხარემ,
ევროკავშირის ინსტიტუტების (DG HOME, EEAS) წარმომადგენლებს, წევრი ქვეყნების ექსპერტებსა
და საერთაშორისო ორგანიზაციების (ICMPD, IOM) წარმომადგენლებს გააცნო საქართველოში
„პარტნიორობა მობილურობისთვის“ ფარგლებში მიღწეული პროგრესი და მიმდინარე საქმიანობა;
 მომზადდა 2014-2017 წლების ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ
სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში და 2016 წლის სამოქმედო გეგმა;
 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;
 გამოიცა საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ მე-8 და მე-9
ნომერი;
 გაიმართა ნატოს კვირეული, რომელიც ნატო-საქართველოს დიპლომატიის ფორუმით
დაიწყო. კვირეული სსიპ „ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის“
ორგანიზებით, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან კოორდინაციით, თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოში
ნატოს სამოკავშირეო ოფისისა და რუმინეთის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა;
 გაიმართა ევროპის კვირეული, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს აპარატის, ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და
ევროკავშირის დელეგაციის მხარდაჭერით და სსიპ „ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის“ ორგანიზებით განხორციელდა;
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 ევროკავშირის დახმარებებთან და გატარებულ რეფორმებთან დაკავშირებით დასრულდა
დოკუმენტური ფილმის გადაღება;
 ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
კომპონენტთან დაკავშირებულ სიკეთეებსა და ამ მხრივ, ქვეყნის მიერ მიღებული სარგებლის
შესახებ შემუშავდა საინფორმაციო გზავნილები, რომლის მიხედვით მომზადდა სოციალური ვიდეო
რგოლებიი ევროინტეგრაციის პროცესზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის. რგოლები
განთავსდა წამყვან ცენტრალურ და რეგიონულ მედია სივრცეში;
 მიმდინარეობს საქართველო-ევროკავშირის მომავალ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული
კამპანიის მეორე ფაზის განხორციელება. უწყებებთან კოორდინაციით მომზადდა და გავრცელდა
უვიზო მიმოსვლის წესებისა და პირობების შესახებ საინფორმაციო ბროშურები, მათ შორის
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ენებზე (სომხური, აზერბაიჯანული,
აფხაზური, ოსური, რუსული). სულ 70 000 ბროშურა;
 საანგარიშო პერიოდში წარიმართა აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოს მთავრობასა და
ევროკომისიას შორის ხელმოწერილი 2014-2016 წლების ევროკავშირის ერთიანი დახმარების ჩარჩო
პროგრამით
(Single
Support
Framework
SSF)
გათვალისწინებული
დახმარების
განსახორციელებლად, კერძოდ 2015 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ხელი მოეწერა საფინანსო
შეთანხმებას „ტექნიკური თანამშრომლობის მექანიზმი“ (Technical Cooperation Facility -TCF).
ევროკავშირის აღნიშნული ფინანსური დახმარება მიზნად ისახავს საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმების, ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმისა და რეადმისიის შესახებ
შეთანხმების განხორციელების პროცესში ჩართული საქართველოს საჯარო უწყებების
ინსტიტუციურ გაძლიერებას;
 ხელი მოეწერა ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება
საქართველოში, მეორე ფაზის (ENPARD II) ფინანსურ მემორანდუმს. აღნიშნული ფინანსური
დახმარება განხორციელდება 3 მიმართულებით: საბიუჯეტო დახმარება, ტექნიკური დახმარება
სასურსათო უვნებლობის საკითხებში და კოოპერაციული განვითარების ხელშეწყობა;
 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი განაგრძობს ნატო-საქართველოს კომისიის მუშაობის
კოორდინაციას. ჩატარდა კომისიის 14 სხდომა, მათ შორის: პარტნიორობებისა და
თანამშრომლობითი უსაფრთხოების კომიტეტის დონეზე - შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა,
პროფესიული განვითარების პროგრამის იმპლემენტაცია და საჯარო სამსახური რეფორმა, ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია; ელჩების მოადგილეების დონეზე - 2016 წლის
წლიური ეროვნული პროგრამის წარდგენა; მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში;
 გაიმართა ნატო-ში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის სხდომა, სადაც დამტკიცდა
საქართველოს 2016 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა. ნატო-ს შტაბ-ბინაში გაიმართა ნატოსაქართველოს კომისიის სხდომა მუდმივი წარმომადგენლების მოადგილეების დონეზე, სადაც
ქართულმა მხარემ 2016 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა წარადგინა. ალიანსის 28 წევრი
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;
 ნატო-ს ვარშავის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს მეოთხედ
ესტუმრა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ნატო-საქართველოს
კომისიის სხდომა. ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა საქართველოს
პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა და
თავდაცვის მინისტრებთან. ამასთან, შედგა სამუშაო სადილი საგარეო საქმეთა მინისტრთან და
გაიმართა ვიზიტი ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრში.
ჩრდილოატლანტიკურმა საბჭომ, ასევე, გამართა შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის წევრებთან.
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ნატო-ს წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები შეხვდნენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და
მედიის წარმომადგენლებს.

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 ვიზიტით იმყოფებოდა
საფრანგეთის, გერმანიის ფედერაციულ, ლატვიის, ლიტვის და ესტონეთის რესპუბლიკებში.
ვიზიტების ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრი დაესწრო ქართულ საღამოს პარიზში, რომელიც
ეძღვნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის იუბილეს. გერმანიის
ფედერაციულ რესპუბლიკაში სახელმწიფო მინისტრი დაესწრო გერმანიის ქართული სათვისტომოს
დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას და ასევე, გამართა შეხვედრები
ქართულ დიასპორასთან. ლატვიის და ლიტვის რესპუბლიკაში სახელმწიფო მინისტრი შეხვდა მის
უცხოელ კოლეგებს, სადაც განხილული იყო დიასპორის თემატიკა, ასევე, შედგა შეხვედრა
ზემოხსენებულ ქვეყნებში მოქმედი დიასპორულ ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და დიასპორის
წარმომადგენლებთან;
 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და პარტნიორი
უწყებების პატრონაჟით გაიმართა საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების ამბასადორიალი, რომელსაც
ესწრებოდა მსოფლიოს რვა სხვადასხვა ქვეყანაში დანიშნული, საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი,
რომლებმაც წარმოადგინეს ინფორმაცია ადგილსამყოფელ ქვეყნებში, ახალგაზრდობის სფეროში
მიმდინარე პროექტებისა და იქ მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდების საქმიანობის შესახებ, მათ
მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობები, საკუთარი ინიციატივები და ერთი წლის
სამოქმედო გეგმები;
 თურქეთის რესპუბლიკის ქ. ინეგოლში, ინეგოლის კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის
ასოციაციის ორგანიზებით, ჩატარდა ქართული ფოლკლორისა და კულტურის საღამო დიასპორის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანადგომით;
 დედაენის დღესთან დაკავშირებით დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატმა, სტუდია „ტელევეზირთან“ ერთად შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესთან
დაკავშირებული ღონისძიების ფარგლებში მოაწყო ნახატების გამოფენა, სადაც უმასპინძლა
ბავშვებს, ეთნიკურ ქართველებს ირანის ისლამური სახელმწიფოდან, თურქეთისა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკებიდან.
 დიასპორის დღეების ფარგლებში გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის მეორე
დიასპორული ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს“. აღნიშნულ კონფერენციაზე
უცხოეთში მცხოვრებმა ქართველებმა გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება საქართველოში
მცხოვრებ თანამემამულეებს სხვადასხვა სფეროში. მოწვეული სტუმრებისთვის გაიმართა ლექციები
დიასპორის როლსა და დიასპორასთან მუშაობის საკითხებზე;
 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ხელშეწყობით, ანაკლიაში
არსებულ „მომავლის ბანაკში” თურქეთში, რუსეთში, ირანში, აზერბაიჯანსა და გერმანიაში
მცხოვრებმა 133-მა მოზარდმა თანამემამულემ დაისვენა;
 სახელმწიფო მინისტრი ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთის რესპუბლიკაში ლევილის შატოს
მამულისა და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემისა და მისი შემდგომი ფუნქციის განსაზღვრის
მიზნით შექმნილი პარიტეტული კომისიის დასკვნით სხდომაზე. აღნიშნული კომისიის სხდომაზე
ხელი მოეწერა ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის დოკუმენტს.
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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“
 სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
 შპს „საქართველოს მელიორაცია“
10.1.3. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს „საქართველოს სამელიორაცია“
 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გეგმის ფარგლებში სამუშაოები
მიმდინარეობდა 89 ობიექტზე, მათ შორის დასრულდა 21 ობიექტი;
 შეძენილია სამელიორაციო დანიშნულების მოწყობილობები, საირიგაციო დანიშნულების მოძრავი
სატუმბი სადგურის კომპლექტაცია (მილები, მილების გადასაბმელი ნაწილები, ძრავები, ტუმბოები
და მათი მაკომპლექტებელი დეტალები);

10.1.4. ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
 ქ. ბერლინში ჩატარდა სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენა
„მწვანე კვირეული 2016“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით,
ქართულ სტენდზე წარმოდგენილი იყო ქართული კომპანიების პროდუქცია - ღვინო, ჭაჭა, ლუდი,
ლიმონათი, წვენი, ჩაი, ჩურჩხელა, გოზინაყი, ტყლაპი, ტყემალი, ჯემი, თხილი. გამოფენაზე, ასევე,
წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო ტრადიციული კერძებით (ხაჭაპური, ჭვიშტარი,
ფხალი და ა.შ.) სადაც მონაწილეობა მიიღო 13-მდე ქართულმა კომპანიამ;
 ქ. ვენაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ფარგლებში, გაიმართა ქართული
აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა/დეგუსტაცია. წარდგენილი იყო ექვსი ქართული
კომპანიის პროდუქცია;
 ქ. ბაქოში გაიმართა აგროსამრეწველო სექტორის საერთაშორისო გამოფენა, სადაც მოეწყო
ქართული კუთხე და წარმოდგენილ იქნა რვა სხვადასხვა კომპანიის პროდუქცია;
 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში, მიძღვნილ
ღონისძიებაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტენდზე წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო
პროექტების ფარგლებში შექმნილი აგრარული მიმართულების საწარმოებისა და სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია.
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 ქ. თბილისში, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში, გაიმართა ქართული
აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა/გაყიდვა. წარდგენილი იყო თერთმეტი ქართული
კომპანიის პროდუქცია;
 ქ. რიგაში „გაიმართა აგროსამრეწველო სექტორის საერთაშორისო გამოფენა“ Riga Food 2016“.
აღნიშნულ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღო ცხრა კომპანიამ, ქართულ სტენდს გადაეცა
სერტიფიკატი გამოფენაში წარმატებით მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
10.1.5. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01
05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
 საანგარიშო პერიოდში 457 კოოპერატივს მიენიჭა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი. ამ
პერიოდისთვის სულ რეგისტრირებულია 1 646 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. მეფუტკრე
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს 51
კოოპერატივს გადაეცა 3 351 ხის სკა (სულ 149 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა 10 939
სკა) და 19 კოოპერატივს -19 თაფლის საწური (ციბრუტი), გარდა აღნიშნულისა პროგრამის
ფარგლებში 19-მა კოოპერატივმა გააკეთა განაცხადი 2.2 ტონა ტევადობის თაფლის შესანახ
ავზებზე.

10.1.7. შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
 შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით საანგარისო პერიოდში გაცემულია 627 სესხი 30.8 მლნ აშშ
დოლარის ოდენობით, მათ შორის: ძირითად საშუალებების კომპონენტი - 616 სესხი (30.1 მლნ აშშ
დოლარი) და 11 სესხი საბრუნავ საშუალებების კომპონენტი (0.7 აშშ დოლარი), ხოლო 497 სესხი
24.3 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: ძირითად საშუალებების კომპონენტი - 494 სესხი (24,0
მლნ ლარი), საბრუნავ საშუალებების კომპონენში - 3 სესხი (0.3 მლნ ლარი);
 შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში 2013-2016 წლებში სულ გაცემულია 26 806
სესხი მათ შორის: საბრუნავი საშუალებების კომპონენტი – 11 469 სესხი 372.5 მლნ ლარი და 55
სესხი 18.2 მლნ აშშ დოლარი. ძირითადი საშუალებების კომპონენტი - 13 285 სესხი 338.8 მლნ ლარი
და 1 970 სესხი 175.8 მლნ აშშ დოლარი, შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი - 11 სესხი 0.8
მლნ აშშ დოლარი, აწარმოე საქართველოში კომპონენტი - 16 სესხი 22.9 მლნ აშშ დოლარი;
 კომპონენტების ფარგლებში სააგენტო უზრუნველყოფს კომერციული ბანკების მიერ გაცემული
სესხის საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსებას შემდეგი საპროცენტო განაკვეთებით:
საბრუნავი საშუალებების კომპონენტისთვის - 8%, ძირითადი საშუალებების კომპონენტისთვის 11%, შეღავათიანი აგროლიზინგი - 12%, აწარმოე საქართველოში - 10% (სესხის გაცემიდან 24 თვის
მანძილზე).
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10.1.8. მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 37 01 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განაღდებული ბარათების მეშვეობით
დამუშავებული ფართობი შეადგენს 84 325 ჰექტარს, ამასთან ბენეფიციარების ნაწილმა თავად
დაამუშავა მათ მფლობელობაში არსებული მიწის ფართობები და სასოფლო-სამეურნეო-ხვნის
ბარათები გადაცვალეს იმავე ღირებულების აგრო ქულებზე. ასეთი დაბრუნებული ბარათების
ჯამურმა ფართობმა შეადგინა 117 036 ჰექტარი. შესაბამისად პროექტის ფარგლებში დამუშავდა 201
361 ჰექტარი მიწის ფართობი. აგრო ქულებით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე განაღდებულია
34.7 მლნ ლარი.
 პროექტის ფარგლებში ხვნის სერვისით ისარგებლა 131 377 ბენეფიციარმა, ხოლო აგრო ბარათით 418 349 ბენეფიციარმა.

10.1.9

სასოფლო-სამეურნეო

ტექნიკის

სესხისა

და

ლიზინგის

ვალდებულებების

დაფარვა

(პროგრამული კოდი 37 01 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული
თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებების თანახმად სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების
ფარგლებში 2016 წლის ვალდებულების დასაფარად შპს „მექანიზატორს“ გადაერიცხა 21.0 მლნ
ლარი, რომელიც შპს „მექანიზატორის“ მიერ იფარება გრაფიკის შესაბამისად.

10.1.10. აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაიცა 7 036 პოლისი. დაზღვეული მოსავლის
ღირებულებაა 122.9 მლნ ლარი, დაზღვეული ფართობი შეადგენს 14 307 ჰექტარს;
 სულ 2014-2016 წლებში გაცემულია 43 824 პოლისი. დაზღვეული მოსავლის ღირებულებაა 316.3
მლნ ლარი. დაზღვეული ფართობი შეადგენს 37 974 ჰექტარს, პროექტის ფარგლებში 2014 - 2015
წლებში ანაზღაურებულია 14.2 მლნ ლარის ოდენობის ზარალი. პროექტის ფარგლებში
ხორციელდება სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაება, საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილი პირობების შესაბამისად.
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10.1.11 მანდარინის (არასტანდარტულის) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძებები
(პროგრამული კოდი 37 01 11)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში ხილის გადამამუშავებელი კომპანიების მიერ
შესყიდული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობამ შეადგინა 9,252 ტონა, ხოლო სუბსიდიის
თანხამ - 925.2 ათასი ლარი.

10.1.12. დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 01 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
 პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 163 განაცხადი, გაშენებული
ბაღების ფართობი შეადგენს 1 026 ჰექტარს;
 სულ 2015-2016 წელს დამტკიცდა 278 პროექტი, გაშენებული ბაღების ფართობის ჯამმა 1 815
ჰექტარი შეადგინა.
10.1.13 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 01 13)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 პროექტის ფარგლებში დამტკიცებულია 6 განაცხადი, ჯამური ფართობი შეადგენს 116 ჰექტარს.
პროექტების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 348.9 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც
თანადაფინანსების თანხა შეადგენს 212.3 ათას ლარს.

10.1.14. აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (პროგრამული კოდი 37 01 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის
ფარგლებში:
 გაფორმდა ხელშეკრულება, ძევერა შერთულის საირიგაციო სისტემის შიდა სამეურნეო
ქსელების რეაბილიტაციაზე;
 დასრულდა ტენდერი ძლევიჯვარის არხსა და ტაშისკარის სარწყავი სისტემის შიდა
ქსელების ტექნიკურ - ეკონომიკურ დასაბუთებაზე;
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დასრულდა ტენდერი სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაციის
დეტალურ პროექტირებაზე და მარტვილისა და სენაკის რაიონებში სოფლის გზისა და
ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოებზე, მიმდინარეობს შეფასების პროცესი;

 ინფრასტრუქტურული კომპონენტის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, „არაშენდას“ შტოს და პირველი რიგის
გამანაწილებელი არხის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია,
ხელშეკრულების ღირებულება - 6 642.0 ათასი ლარი;
 ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის და სათავე ნაგებობის
ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების რეაბილიტაცია, ხელშეკრულების ღირებულება - 9
604.0 ათასი ლარი;
 ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლის და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების მონიტორინგის სისტემის აღდგენა, მაგისტრალური არხის, „ხაიშის“ და
„მარაბდის“ მასივებზე წყალგამყვანი მილსადენების რეაბილიტაცია, ხელშეკრულების
ღირებულება - 15 353.0 ათასი ლარი.
10.1.17 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
(პროგრამული კოდი 37 01 17)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
 პროექტის ფარგლებში 2014-2016 წლებში ბენეფიციარების მიერ წარმოდგენილი პროექტებიდან
დამტკიცებულია 30 პროექტი, ჯამური ღირებულებით - 19.3 მლნ აშშ დოლარი, საიდანაც
სახელმწიფო თანადაფინანსება შეადგენს 6.7 მლნ აშშ დოლარს. 2014-2016 წლებში სახელმწიფო
თანადაფინანსების სახით გაცემულია დაახლოებით 6.0 მლნ აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში.
2016 წელს აღნიშნული თანადაფინანსებიდან გაცემულია დაახლოებით 6.0 მლნ ლარი;
 პროექტის ფარგლებში გახსნილია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი 16 ახალი
საწარმო.
10.2. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“
 ღვინის ლაბორატორიული კვლევის ფარგლებში ინსპექტირების პროცესში აღებულ იქნა ღვინის
330 ნიმუში 33 სხვადასხვა კომპანიიდან, ოთხი საწარმოდან აღებული 12 ნიმუში არ შეესაბამებოდა
დადგენილ ნორმებს;
 მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 12 გამოფენა მსოფლიოს 7 ქვეყანაში. ღვინის
დეგუსტაცია მოეწყო 77 ქვეყანაში, ღვინის პრეზენტაცია - 9 ქვეყანაში, ღვინის ფესტივალი 2
ქვეყანაში და ერთი ღვინის კვირეული;
 საანგარიშო პერიოდში ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა და
საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა 126.0 მლნ აშშ დოლარს
მიაღწია.
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 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში
ქართული ღვინო წარდგენილი იყო შემდეგ ღონისძიებებზე:
 ქ, ბერლინში სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის ყველაზე მასშტაბური და
პრესტიჟული საერთაშორისო გამოფენა „მწვანე კვირეული 2016“ (Gruene Woche 2016)
გაიმართა. Gruene Woche 2016-ზე საკუთარი პროდუქცია წარადგინეს ქართულმა ღვინის
კომპანიებმა: „ქიმერიონი“, „ჩელთი“, „ტიბანელი“, „ბადაგონი“, „მილდიანი“, „კორპორაცია
ქინძმარაული“, „შუხმან ვაინსი“ და „კახური“;
 ქართული ქვევრის ღვინის მწარმოებელი კომპანიების პროდუქცია, წარდგენილი იყო
პარიზში, ბლუაში, ანჟეში, სომურსა და ორლეანში. ღვინის პროფესიონალებს,
მოყვარულებს, მედიისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ
დაეგემოვნებინათ შემდეგი მწარმოებლების ღვინოები: „იაგოს ღვინო“, „ხოხბის ცრემლები“,
„რამაზ ნიკოლაძის მარანი“, „ოქროს ღვინო“, „მეღვინეობა ნიკი ანთაძე“, „ნათენაძის ღვინის
მარანი“ და „მარიამ იოსებიძის ღვინო“;
 ქვევრის ღვინის მწარმოებლები მონაწილეობდნენ ქალაქ ანჟეში ჩატარებულ ბუნებივი
ღვინოების გამოფენაში „Les Penitentes“. აღნიშნულ გამოფენებზე ქართული ღვინო
წარდგენილი იყო მსოფლიოს მეღვინეობით სახელგანთქმული ისეთი ქვეყნების გვერდით,
როგორიცაა საფრანგეთი, იტალია და ესპანეთი;
 გამოფენებთან ერთად ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა პარიზში, ბლუასა და
ორლეანში. დეგუსტაციას უძღვებოდნენ ფრანგი მეღვინეები. ქვევრის ღვინომ
ადგილობრივი ღვინის იმპორტიორების, ღვინის მაღაზიებისა და რესტორნების
წარმომადგენლების, ასევე ღვინის მოყვარულების დიდი ინტერესი და მოწონება
დაიმსახურა;
 ქ. ტოკიოში კვების პროდუქტებისა და სასმელების 41-ე საერთაშორისო გამოფენა ,,FOODEX
JAPAN 2016“ გაიმართა, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და იაპონიაში საქართველოს
საელჩოს ხელშეწყობით, წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 8 კომპანია:
„კახური“, „შუმი“, „კახური ღვინის მარანი“, „ქიმერიონი“, „თელავისღვინის მარანი“,
„მეღვინეობა ხარება“, „ვაზიანი კომპანი“ და „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“;
 ქ. დიუსელდორფში ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ყოველწლიური საერთაშორისო
გამოფენა ProWein-2016 ჩატარდა, სადაც (სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის
ეროვნული სააგენტოს, ასოციაცია „ქართული ღვინო“-ს და „კახეთის მეღვინეთა გილდიას“
მხარდაჭერით) ქართული ღვინის მწარმოებელი 15 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის
სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ შემდეგი ქართული ღვინის მწარმოებელი
კომპანიების ღვინოებს: „თბილღვინო“, „შატო მუხრანი“, „თამადა“, „კახური ტრადიციული
მეღვინეობა“, „კონჭო და კომპანია“, „კორპორაცია ქართული ღვინო“, „ბაგრატიონი 1882“,
„ვაზიანი კომპანი“, „ვაინმენი“, „მეღვინეობა ხარება“, „კორპორაცია ქინძმარაული“,
„თელავის ღვინის მარანი“, „კახური“, „ბესინი“ და „თელიანი ველი“. ქართული კომპანიების
წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს ღვინის ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი
და ბაზრების კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, აგრეთვე იმ
კომპანიების ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც ქართული ღვინის პოპულარიზაციას
ეწევიან;
 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქ. ლუჭოუში გამართულ ღვინის საერთაშორისო
გამოფენაზე „Tenth China International Wine Fair (CIADE 2016)“ საქართველო საპატიო
სტუმრის სახელით მონაწილეობდა. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინის
პრეზენტაცია-დეგუსტაცია, სადაც წარმოდგენილი იყო შემდეგი ქართული კომპანიების
ღვინოები: „მეღვინეობა ხარება“, „ბაგრატიონი 1882“, „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“,
„თელიანი ველი“, „შატო მუხრანი“, „თელედა“, GWS და „ბოლერო“;
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 სიჩუანის პროვინციის ქ. ჩენგდუში „ღვინისა და საკვების საერთაშორისო გამოფენა“ (The
94th China Food & Drinks Fair) გაიმართა, სადაც მასშტაბურად იყო წარმოდგენილი ქართული
ღვინო. აღნიშნული გამოფენა ტარდება 1955 წლიდან და მიჩნეულია უმნიშვნელოვანეს
გამოფენად ჩინეთში. მასში ყოველწლიურად მონაწილეობს ათეულ ათასობით ვიზიტორი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რაც იძლევა საუკეთესო შესაძლებლობას, რომ ქართული
ღვინო უფრო ცნობადი და პოპულარული გახდეს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე.
 ქ. ვარშავაში სააგენტოს კონტრაქტორ კომპანიამ ,,Vinisfera’’-ს ქართული ღვინის
პრეზენტაცია-დეგუსტაცია
გამართა.
ღონისძიებას
დაესწრნენ
ადგილობრივი
იმპორტიორები, ღვინის მაღაზიებისა და რესტორნების წარმომადგენლები. სტუმრებს
შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ცხრა ქართული კომპანიების ღვინო;
 ქ. ვილნიუსსა და ქ. კაუნასში, ქართული ღვინის პრეზენტაცია-დეგუსტაციები
სახელწოდებით „წითელი ღვინოები საქართველოდან“ გაიმართა. პრეზენტაციას
უძღვებოდნენ ლიტვის სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი არუნას სტარკუსი.
ანალოგიური პრეზენტაცია-დეგუსტაცია გაიმართა ქ. რიგაშიც;
 ქ. ტოკიოში საერთაშორისო გამოფენა ,,Wine and Gourmet Japan 2016“ გაიმართა, სადაც
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის
მწარმოებელი რვა კომპანია;
 ქ. ლონდონში ნატურალური ღვინის საერთაშორისო გამოფენა „Real Wine Fair” სააგენტოს
მხარდაჭერით გამოფენაში ქართული ნატურალური ღვინის მწარმოებელი 7 კომპანია
მონაწილეობდა. გამოფენის ფარგლებში ორი ღონისძიება - ქართული ღვინის დეგუსტაციასემინარი და „The Georgian Supra“ გაიმართა. ქართული ღვინის დეგუსტაციას 200-მდე
დაინტერესებული პირი - იმპორტიორები, დისტრიბუტორები, რესტორნებისა და ღვინის
ბარების, ასევე მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ;
 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჯეძიანის (Zhejiang) პროვინციის ქ. იუში (Yiwu) „ქართული
ღვინის სახლი“ გაიხსნა, რომელიც „სუოლუნ კომპანის“ მიერ გახსნილი რიგით მე-7
ობიექტია, სადაც ხდება ქართული ღვინის რეალიზაცია და პოპულარიზაცია. ქათული
ღვინის მაღაზია-სალონების ქსელი სახელწოდებით „ქართული ღვინის სახლი“ ჩინეთში
თანდათან უფრო პოპულარული ხდება. სულ წლის ბოლომდე, ჩინეთის მასშტაბით,
კომპანია 80-მდე „ქართული ღვინის სახლის“ გახსნას გეგმავს. ქალაქ იუს ლოჯისტიკურ
ცენტრში, ასევე გაიხსნა ქართული ღვინის საწყობი, საიდანაც „ქართული ღვინის სახლის“
ქსელი სისტემატიურად მომარაგდება ღვინოებით;
 ქართული ქვევრის ღვინო ლონდონში ჩატარებულ ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო
გამოფენაზე - ,,RAW London” (The Artisan Wine Fair London) იყო წარმოდგენილი. გამოფენის
ორგანიზატორია მსოფლიოში ცნობილი ღვინის ექსპერტი, საერთაშორისო ღვინის
მაგისტრი იზაბელ ლეჟერონი (საფრანგეთი). სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოდან
გამოფენაში მონაწილეობდა ქვევრის ღვინის მწარმოებელი ცხრა მარანი;
 საფრანგეთში, ლუარას ხეობის ქ. ამბუაზში (Amboise), ენოლოგთა 56-ე ეროვნული კონგრესი
გაიმართა. საქართველო კონგრესზე მიწვეული იყო, როგორც პირველი საპატიო სტუმარი.
კონგრესის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინოების დეგუსტაცია, სადაც წარმოდგენილი
იყო ოთხი ქართული ღვინის კომპანიის სხვადასხვა სტილის ღვინოები: „ცოლიკოური 2013“
(მეღვინეობა ხარება), „საფერავი რეზერვი 2005“ (კახური), „რქაწითელი 2014“ (ორგო) და
„ქისი 2011“ (ვინივერია);
 ქ. ვილნიუსში ბალტიისპირეთის ქვეყნების ყველაზე მასშტაბური ღვინის გამოფენა VYNO
DIENOS (ღვინის დღეები) ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც სპეციალური ღონისძიება „გამორჩეული ღვინოები საქართველოდან“ სააგენტოს მხარდაჭერით გამოფენაში
მონაწილეობდა ქართული ღვინის მწარმოებელი ექვსი კომპანია;
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 საგამოფენო ცენტრ „ექსპო ჯორჯიას“ ორგანიზებით და სსიპ „ღვინის ეროვნული
სააგენტოს“ ოფიციალური მხარდაჭერით, ,,ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე–9
საერთაშორისო გამოფენა – WinExpo Georgia 2016“ გაიმართა. რომლის ფარგლებში, ღვინის
მე-8 საერთაშორისო კონკურსი - 8 th International Wine Award - გაიმართა. კონკურსზე
ღვინის ნიმუშები წარდგენილი ჰქონდათ როგორც მსხვილ კომპანიებს, ისე მცირე და
საოჯახო მარნებს, ჯამში 40 კომპანიის 153 სხვადასხვა დასახელების ღვინო. კონკურსში
წარმოდგენილი
ღვინოები
ენოლოგებით,
საერთაშორისო
ექსპერტებით
და
სპეციალისტებით დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ შეაფასა;
 ქ. ნიუ-იორკში ქართული ღვინის დეგუსტაცია-პრეზენტაცია გაიმართა. ღვინის ეროვნული
სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Tastingwork”-ის (აშშ) ხელმძღვანელი, ღვინის
მაგისტრი ლიზა გრანიკი ატარებდა აქტიურ პიარ -კამპანიას - „ივნისი - ქართული ღვინის
თვე აშშ-ში“, რომლის ფარგლებშიც ღონისძიებები ნიუ-იორკში, ვაშინგტონსა და სანფრანცისკოში გაიმართება. ნიუ-იორკში გამართულ დეგუსტაცია-სემინარზე 22 ქართული,
როგორც დიდი ღვინის მწარმოებელი კომპანიის, ასევე მცირე საოჯახო მარნების სხვადასხვა
სტილის ღვინო იყო წარმოდგენილი. დეგუსტაციის პარალელურად გაიმართა სემინარი
ქართული ღვინის კულტურის შესახებ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით,
ქართული ღვინის პიარ-კამპანიის ფარგლებში დეგუსტაციები ვაშინგტონში და სანფრანცისკოში გაიმართა. „Tastingwork”-ის მიერ ქართული ღვინის 2 დეგუსტაცია გაიმართა
ნიუ-იორკში. აშშ-ში კიდევ ერთი კონტრაქტორი კომპანია „მარქ ენერჯის“ ორგანიზებით
დეგუსტაციები გაიმართა ლოს-ანჟელესსა და ჩიკაგოში;
 ქ. პეკინში აღინიშნა ქართული ღვინისა და ჩინურ-ქართული ფოლკლორის დღე
„საქართველო - ღვინის სამშობლო, მეღვინეობის 8000-წლიანი უწყვეტი ტრადიცია“. სადაც
წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის კომპანიების 30 სახეობის ბოთლის ღვინო.
 ჩატარდა ქართული ღვინის
ფესტივალი შანხაისა და ჰონგ-კონგში, სადაც
ქართული ღვინისმწარმოებელი ცხრა კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო იყო
წარმოდგენილი. ფესტივალს ორი დღის განმავლობაში შანხაის „რუზველტის სახლი“ და
ჰონგ-კონგისსასტუმრო „კორდისი“ მასპინძლობდა.
 ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით:
- საქართველოს ესტუმრა
ღვინის პროფესიონალების 10-კაციანი ჯგუფი,
ერთკვირიანი ღვინის ტურის ფარგლებში ამერიკელმა სტუმრებმა მოინახულეს
ღვინის კომპანიები და მცირე მარნები ქართლსა და კახეთში;
- საქართველოს ესტუმრნენ შვეიცარული კომპანიის Mettler Vaterlaus GmbH,
წარმომადგენლები, რომლებმაც ქართული ღვინით გამოხატეს დაინტერესება.
მათი საქართველოში ვიზიტი ემსახურება ქართული ღვინის ინდუსტრიის
გაცნობას, ასევე ჟურნალ Vinum-ისთვის ქართული ღვინისა და ღვინის
კულტურის შესახებ მასალების მომზადებას.
 სინძიანის პროვინციის ქ. ურუმჩიში ჩინეთ-ევრაზიის მე-5 გამოფენა (The 5th Eurasia
Expo, 2016) გაიმართა. გამოფენაში 16-მა ქართული ღვინის კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა.
 საანგარიშო პერიოდში კახეთის რეგიონში გადამუშავდა 101,7 ათასი ტონა ყურძენი, მათ
შორის 58.5 ათასი ტონა რქაწითელი, 37.6 ათასი ტონა საფერავი,
2.7 ათასი ტონა კახური
მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი.
 ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, საანგარიშო პერიოდში საქართველოდან
მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 32.4 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 35%-ით
აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. ექსპორტირებულია 74.6 მლნ აშშ
დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 12%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის
მაჩვენებელზე;
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 საანგარიშო პერიოდისთვის ექსპორტის მატება აღსანიშნავია, როგორც ევროკავშირის
ქვეყნების, ისე ჩინეთისა და სხვა ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით: ჩინეთი 3 852.2 ათასი ბოთლი, უკრაინა - 3 457.0 ათასი ბოთლი, რუსეთი - 17 056.9 ათასი ბოთლი,
ბელარუსი - 789.9 ათასი ბოთლი, პოლონეთი - 1 633.5 ათასი ბოთლი, ესტონეთი - 485.7
ათასი ბოთლი, ყირგიზეთი - 1634.0 ათასი ბოთლი, გერმანია - 223.9 ათასი ბოთლი, დიდი
ბრიტანეთი - 67.5 ათასი ბოთლი და სხვა;
 მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 6 016.7 ათასი ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 34%ით აღემატება 2015 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის,
ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად
მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 126.0 მლნ აშშ დოლარს მიაღწია.
 მეღვინეობასთან დაკავშირებული არქეოლოგიური მასალის მოპოვებისა და შემდგომი
შესწავლის მიზნით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და ტორონტოს (კანადის)
უნივერსიტეტის 37 კაციანი ჯგუფის მიერ განხორციელდა ერთობლივი არქეოლოგიური
გათხრები, მარნეულის რაიონში მდებარე ე.წ. „შულავერის კულტურის“ (ძვ. წ. 6000 წელი)
ნეოლითურ ნასახლარებზე სახელწოდებით „გადაჭრილი გორა“ და „შულავერის გორა“
მევენახეობა, კერძოდ: გათხრები ჩატარდა 10 სექტორში (თხრილში) საერთო ფართობით 270
მ2. აღმოჩენილი იქნა კერამიკის ნაშთები, ქვისა და ძვლის იარაღები, ობსიდიანები; ახალი
ჭრილებიდან და გამოვლენილი კონტექსტებიდან აღებულია საანალიზო ნიმუშები
პალინოლოგიური,
პალეობოტანიკური
(ფლოტაციის
მეთოდის
გამოყენებით),
რადიოკარბონატული, ქიმიური, მოლეკულური, ბიო-მოლეკულური და სხვა ტიპის
ინტერდისციპლინარული კვლევებისათვის, რომლებიც შესრულდება პროექტის შემდეგ
ეტაპზე საქართველოსა და უცხოეთის (აშშ, დანია, ისრაელის) ლაბორატორიებში;
განხორციელდა ველზე მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტების კამერალური
დამუშავება და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში
შეტანის მიზნით; მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტები განთავსდა ეროვნულ
მუზეუმში, განხორციელდა ღონისძიებები ძეგლის კონსერვაციის მიზნით. არქეოლოგიურ
ძეგლზე „გადაჭრილი გორა“ ორგანიზებულ გათხრებში წელს პირველად მიიღო
მონაწილეობა კანადელ არქეოლოგთა 18 კაციანმა ჯგუფმა ტორონტოს უნივერსიტეტის
პროფესორის სტივენ ბატიუკის ხელმძღვანელობით ე.წ. „სტუდენტური სკოლის“ ფორმატში;
 განხორციელდა საქართველოს ველური ვაზის ექსპედიციური გამოკვლევა მინდვრის
კოლექციის გაშენებისა და მისი შემდგომი ჩართვისათვის მოლეკულური და
ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის მიზნით, შეგროვდა ველური ვაზის 58 ნიმუში
ქართლისა და კახეთის რაიონებში და დაფესვიანებული მცენარის მისაღებად დაირგო
ვაზის სანერგეში;
 არქეოლოგიური კვლევის შედეგად ქვემო ქართლში აღმოჩენილია ძვ.წ. VI ათასწლეულით
დათარიღებული, უძველესი ყურძნის წიპწები. კომპლექსური კვლევის შედეგად დგინდება,
რომ ველური ვაზი ადამიანმა პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე მოიშინაურა და
კულტურული ვაზისგან ღვინო დაწურა. კერამიკული ჭურჭლის ანაფხეკებში აღმოჩენილია
კულტურული ვაზის მტვრის მარცვლები, რაც ამ ჭურჭელში ღვინის არსებობას
ადასტურებს.
 განხორციელდა საქართველოს ველური ვაზის ექსპედიციური გამოკვლევა მინდვრის
კოლექციის გაშენებისა და მისი შემდგომი ჩართვისათვის მოლეკულურ და
ამპელოგრაფიულ კვლევებში. შესწავლილია აჭარის, გურიის, იმერეთის და ქართლის
რეგიონები. აღმოჩენილი, აღწერილი, ფოტოგრაფირებული და ჰერბარიზირებული იქნა 8
ახალი ველური ვაზი.
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10.3. 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, რისკის შეფასების საფუძველზე სულ განხორციელდა 7 318
ბიზნესოპერატორების ინსპექტირება, მათ შორის: გეგმური ინსპექტირება განხორციელდა 3 832
ბიზნესოპერატორთან, არაგეგმური ინსპექტირება განხორციელდა 361 ბიზნესოპერატორთან,
გადამოწმება განხორციელდა 3 125 ბიზნესოპერატორთან, რის შედეგადაც დაჯარიმდა 284
ბიზნესოპერატორი და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 63 ბიზნესოპერატორს;
 2016 წლის 9 თვის მონაცემებით, უფლებამოსილი პირების მიერ სათანადო წესით აღებული იქნა
სხვადასხვა დასახელების სურსათის 1 991 ნიმუში/სინჯი, კერძოდ: სასმელი წყალი (მ.შ.
დაფასოებული) - 279 სინჯი, არაცხოველური წარმოშობის სურსათი - 89 ნიმუში, ალკოჰოლური
სასმელები - 344 ნიმუში, სურსათში Listeria monocytogenes-ის კვლევა - 195 და გამოკვლეულ იქნა 29 ნიმუში, სურსათში სალმონელას კვლევა - 398 ნიმუში, სურსათში გმო-ს შემცველობის
განსაზღვრა -165 ნიმუში, რძესა და რძის პროდუქტებში მცენარეული ცხიმების აღმოჩენა -144
ნიმუში, სურსათში E.coli 0157-ის კვლევა - 75 ნიმუში და ხორცისა და ხორცის პროდუქტების
სახეობრივი კვლევა - 89 ნიმუში;
 სურსათის (მ.შ სასმელი წყლის) ნიმუშების/სინჯების უვნებლობისა და ხარისხობრივ
პარამეტრებზე-მაჩვენებლებზე
ლაბორატორიული
კვლევის
შედეგების
მიხედვით
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ნიმუში/სინჯი არ აკმაყოფილებდა დადგენილ მოთხოვნებს, კერძოდ: სასმელი წყალი (მ.შ.
დაფასოებული) – 70 სინჯი, ალკოჰოლური სასმელები (ღვინო) - 53 ნიმუში, რძესა და რძის
პროდუქტებში მცენარეული ცხიმის აღმოჩენა - 12 ნიმუში, ხორცისა და ხორცის პროდუქტების
სახეობრივი კვლევა - 2 ნიმუში;
 საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 7 761 ბიზნესოპერატორის დოკუმენტური შემოწმება, აქედან
დარღვევა გამოვლინდა 675 შემთხვევაში;
 ვადაგასული სურსათის გამოყენებისა და რეალიზაციის ფაქტების გამოვლენის შედეგად სააგენტოს
უფლებამოსილი პირების ზედამხედველობით განადგურდა: ხორცი და ხორცპროდუქტები - 13
900.6 კილოგრამი, სხვა მყარი სურსათი - 49 109.1 კილოგრამი, თხევადი სურსათი - 2 707.6 ლიტრი,
სასურსათო კვერცხი - 595 523 ცალი და ფორმა N2 გარეშე - 1 392.2 კილოგრამი პროდუქტი;
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმდინარეობის/დასრულების
შემდგომ (რეგიონებიდან მოწოდებული წინასწარი მონაცემებით):
 ჯილეხის დაავადების კერებში იძულებით ვაქცინირებულ იქნა 25 000 სული დაავადების
ამთვისებელი ცხოველი. ქვეყანაში რისკების გათვალისწინებით (გადასარეკი ტრასების
მიმდებარე ტერიტორიები, გადასარეკი ცხოველები, ის ტერიტორიები სადაც,
დაფიქსირებულია ადამიანის და ცხოველის დაავადების შემთხვევები) მიმდინარეობდა
ჯილეხის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, ვაქცინირებულია 370 547 სული მსხვილფეხა
პირუტყვი, 473 889 სული წვრილფეხა პირუტყვი და 3 330 სული ცხენი;
 ცოფის დაავადების კერებში იძულებით ვაქცინირებულ იქნა 17 000 სული დაავადების
ამთვისებელი ცხოველი. ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა ცოფის პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია, ვაქცინირებულია 222 765 სული შინაური ხორცისმჭამელი ცხოველი;
 ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია და
წინასწარი მონაცემებით ვაქცინირებულია 1 039 102 სული მსხვილფეხა და 994 331 სული
წვრილფეხა პირუტყვი;
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 ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია ჩაუტარდა 283 814 სულ
წვრილფეხა პირუტყვს;
 ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგოდ ვაქცინირებულია 106 572 სული
მსხვილფეხა პირუტყვი;
 წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია/რევაქცინაცია ჩაუტარდა 1 602
177 სულ წვრილფეხა პირუტყვს;
 ყირიმ კონგოს საწინააღმდეგოდ წინასწარი მონაცემებით დამუშავებულ იქნა 14 313 სული
მსხვილფეხა პირუტყვი და 3 049 სადგომი;
 ბრუცელოზთან დაკავშირებულ მიმდინარე რუტინული სერომონიტორინგის ფარგლებში
გამოკვლეულია 122 431 სული მსხვილფეხა პირუტყვი, ხოლო ვაქცინაცია ჩაუტარდა 9 272
სულ მსხვილფეხა პირუტყვს. იდენტიფიცირებულია 361 878 სული მსხვილფეხა და 71 076
სული წვრილფეხა პირუტყვი და იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის მონაცემთა ელექტრონულ
ბაზაში სულ დარეგისტრირებულა 700 362 სული პირუტყვი;
 გადასარეკ
ტრასებზე
ბიოუსაფრთხოების
პუნქტებზე
ინსექტოაკარიციდული
პრეპარატებით სულ დამუშავებულ იქნა 54 336 სული წვრილფეხა და 14 059 სული
მსხვილფეხა პირუტყვი.
პროგრამის ფარგლებში კალიების წინააღმდეგ, აღმოსავლეთ საქართველოში დამუშავდა 23 615
ჰექტარი ფართობი, ბზის ალურას წინააღმდეგ ჩატარებულია სამუშაოები 490 ჰექტარზე.
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სახელმწიფო კონტროლის განსახორციელებლად აღებულია
სულ 255 ნიმუში, აქედან აგროქიმიკატი - 47 ნიმუში და პესტიციდი - 208 ნიმუში. ქვეყნის
ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის დადგენის მიზნით, აღებულია საკარანტინო
მავნე ორგანიზმების 1 500 ნიმუში. სამეგრელოს რეგიონში მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბზის
ალურას წინააღმდეგ დამუშავდა 120 ჰექტარი ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპელას და
არაფარდი პარკხვევიას წინააღმდეგ დამუშავდა 2 740 ჰექტარი ფართობი. არაფარდი პარკიხვევიას
წინააღმდეგ დამუშავდა 600 ჰა ფართობი;
ვეტერინალური პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში, ბიზნესოპერატორების
გეგმიური ინსპექტირების მიზნით, შემოწმებულ იქნა 174 ბიზნესოპერატორი.
ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით, შეძენილი და ლაბორატორიაში
გამოკვლეული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 154 ნიმუში. აღებული პრეპარატებიდან ყველა
ნიმუში შეესაბამება სტანდარტებს;
ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულია სხვადასხვა სახის ლაბორატორიული კვლევები, შემოსულია
დაახლოებით - 289 440 ნიმუში, მათ შორის ინფექციურ დაავადებებზე (ბრუცელოზი, მრპ-ს
პათ.მასალა, 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. კვლევები ჩატარდა - სალმონელაზე, ლისტერია მონოციტოგენეზე, ცისტიცერკოზე,
ტრიქინელოზე, ასევე ფიზიკო-ქიმურად გამოკვლეული იქნა 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 - 43, ბრუცელოზი - 4 623,
ცხოველთა პარაზიტული დაავადება - 62, პასტერელოზი - 25, სალმონელოზი - 5, მასტიტი - 309,
ემკარი - 11, ბრადზოტი - 13, ენტეროტოქსემია - 2, ჯილეხი -10, ნიუკასლი - 2, თურქული - 973, წრპს ჭირის ანტისხეულები -110, პირობით პათ. მიკროფლორა - 6;
საკვები პროდუქტების (მზა პროდუქტი, ნახევარფაბრიკატი, ხორცპროდუქტი, რძე, რძის
პროდუქტი, წყალი და სხვა) მიკრობიოლოგიური კვლევებისას გმოვლინდა: სალმონელა - 8,
ლისტერია მონოციტოგენეზი - 3, ნჩჯბ - 186, მაფანმრ - 111, S.Aureus - 13, პროტეუსი - 5, E.COLI - 6.
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10.4.

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება

(პროგრამული კოდი 37 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კვლევები მრავალწლოვანი კულტურების და ერთწლოვანი
კულტურების მიმართულებით, გაშენდა ხეხილის სადემონსტრაციო ნაკვეთები. აგროსაინჟინრო
კვლევის ფარგლებში დამუშავდა თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები. თესლის და სარგავი
მასალების სტანდარტებისა და სერთიფიცირების კვლევის ფარგლებში სერთიფიკატები გაიცა
თესლის მწარმოებელ ფერმერებზე. მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის ფარგლებში
ჩატარდა მარშრუტული გამოკვლევები რეგიონებში. შეფასდა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა;
 ბიოაგროწარმოების
კვლევის ფარგლებში საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე აიგეგმა
ბუფერული ზონები. დაირგო 500 ძირი კიპარისი და 500 ძირი სმარაგდა;
 ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასების მიზნით 6 მუნიციპალიტეტში საველე პირობებში აღებული და
შესწავლილი იქნა ნიადაგის ნიმუშები. მომზადდა რეკომენდაციები 1 600 ჰექტარ სახნავ-სათეს
ფართობზე გავრცელებული დამლაშებული და გაბიცობებული ნიადაგების გაუმჯობესების
შესახებ;
 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის
ფარგლებში დამზადდა გადამუშავებული პროდუქტის ნიმუშები;
 შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით, გრძელდება
კვლევები საქართველოში გავრცელებულ სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებზე, ფრინველებზე და
მწერებზე;
 რისკების შეფასების მიმართულებით ჩატარდა მოკვლევა პოტენციურად მავნე საკვებდანამატზე;
 45 მაღალპროდუქტიულ წითელ და შავ-ჭრელ ჰოლშტინო-ფრიზული და შვიცური ჯიშების
ფურებზე გრძელდება აკლიმატიზაციის უნარის შესწავლა;
 დაიწყო და მიმდინარეობდა კვლევა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ფშავ-ხევსურული
პოპულაციის 27 სულზე, კახურ ღორის 47 სულზე, ადგილობრივი ქათმის ხუთი პოპულაციის 87
ფრთასა და ჩალისფერი ინდაურის 13 ფრთაზე;
 მიმდინარეობდა სანაშენე-სასელექციო მუშაობა ქართული ფუტკრის მეგრული პოპულაციის 15
ოჯახზე;
 სინაზის მაჩვენებელზე გამოკვლეულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოძიებული, გადაშენების
ზღვარზე მყოფი 19 სული ნახევრადნაზმატყლიანი ცხიმკუდიანი და 18 სული ნაზმატყლიანი
ცხიმკუდიანი ცხვრების მატყლი;
 დადგინდა თუთის აბრეშუმხვევიას უძველესი ქართული 8 ჯიში. დამზადებულ იქნა გრენის 75
ნიმუში, რომლებიც შემოწმდა დაავადებებზე. (გამოკვებულ იქნა 65 ჯიშის დაახლოებით 50
ათასამდე ჭია);
 აბრეშუმის ჭიის გამოკვების შედეგად დამზადდა მომდევნო თაობის გრენა (აბრეშუმის ჭიის
თესლი) 1300-1500 ცალი ნადების ოდენობით, ასევე ჰიბრიდული გრენა - 200 გ-ის ოდენობით;
 ცხოველთა ჰელმინთებით დაინვაზიებაზე გამოკვლეულ იქნა საძოვარზე ნამყოფი 526 რთული
ნაჯვარი და ბაგური კვების პირობებში მყოფი 110 მაღალპროდუქტიული, შემოყვანილი
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, აგრეთვე 104 რთული ნაჯვარი ღორი;
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 თერთმეტ მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოპროლოგიურად გამოკვლეულია საძოვარზე ნამყოფი
411 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი;
 6 მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოპროლოგიურად გამოკვლეულ იქნა 62 რთული ნაჯვარი ღორი;
 ექსტენციის პროგრამის ფარგლებში სიღნაღის, საგარეჯოს, გურჯაანის, ყვარლის, თელავის,
ახმეტის, ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროს, ახალციხის, ახალქალაქის, დუშეთის, ზუგდიდის,
აბაშის, სენაკის, ხობის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხას, მარტვილის, ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის, ლენტეხის, ცაგერის, ამბროლაურის, ონისა და მესტიის მუნიციპალიტეტებში
განხილულ იქნა მეცხოველეობის, მეფუტკრეობისა და აკვაკულტურის განვითარების საკითხები;
 ჩატარდა მოკვლევა პოტენციურად მავნე საკვებდანამატზე;
 განხორციელდა „ქათმის გაყინული მექანიკურად განცალკევებული ხორცისგან (MDM-MSM)
წარმოებულ სურსათში სალმონელას რისკის შეფასება“;
 განხორციელდა „სურსათისმიერი არაორგანული დარიშხანის რისკის შეფასება საქართველოს
მოსახლეობაზე“ და შემუშავდა რეკომენდაციები რისკის მართვის ალტერნატიული ღონისძიებების
თაობაზე;
 ჩატარდა ვაზის საღვინე და სასუფრე მიმართულების 50 ჯიშის ფენოლოგიური ფაზების შესწავლის
მიმდინარე ეტაპი;
 რეგიონებიდან ჩამოტანილი იქნა ვაზის 15 ადგილობრივი იშვიათი ჯიშის საკვირტე მასალა
შემდგომი გამრავლების და კოლექციაში დაფიქსირების მიზნით;
 ჯიღაურას კოლექციაში აღებული იქნა ქართული ვაზის 300 ჯიშის საკვირტე მასალა
გამრავლებისათვის, ანალოგიური საკოლექციო ნაკვეთების გასაშენებლად საქართველოს
რეგიონებში;
 ჩატარებულია ექსპედიცია ვაზის ველური ფორმების მოძიების მიზნით - მოძიებულია 5 ფორმა;
 წარმოებულია ადგილობრივი ვაზის 80 ჯიშის - 26 000 ნამყენი ნერგი, 3 000 დაფესვიანებული
საძირე ნერგი, 50 000 სამყნობი რქა და 20 000 საძირე სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად;
 წარმოებულია ხეხილის ახალი 40 ჯიშის - 16 000 ნამყენი ნერგი, სადემონსტრაციო ნაკვეთების
მოსაწყობად და სარეალიზაციოდ;
 განხორციელდა ხეხილის 80 ჯიშის ფენოლოგიურ ფაზებზე დაკვირვებების პირველი ეტაპი,
შედგენილია მონაცემთა ბაზა;
 აღებულია 40 ზე მეტი ხეხილის ნიმუში, ჩატარებულია მარტივი ბიოქიმიური ანალიზები;
 ჩატარდა თხილის ჯიშთაგამოცდის ნაკვეთის შერჩევა, განხორციელდა თხილის
ადგილობრივი
და ინტროდუცირებული ჯიშების ბიოლოგიურ-სამეურნეო თვისებების შესწავლის პირველი
ეტაპი;
 ხეხილის ვეგეტატიური საძირეების გამერქნებული კალმების დაფესვიანების რეჟიმების
შესარჩევად ჩატარდა ექსპერიმენტის პირველი ეტაპი - კალმების დამუშავება სხვადასხვა
აქტივატორებით;
 საქართველოს რეგიონებში გაშენებულია 5 ხეხილისა და ვაზის საკოლექციო ნაკვეთი;
 შევსებულია აგროსატყეო კულტურების ჯიღაურას კოლექცია დამატებით 40 სახეობით;
 მოპოვებული იქნა საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან თუთის ახალი 16 ჯიშის კალმები, რომლებიც
გამოყენებული იქნება თუთის საკოლექციო ნაკვეთის შევსებისა და გამდიდრებისათვი;.
 უზბეკეთის რესპუბლიკიდან საჩუქრად მიღებული თუთის ნამყენი ნერგით (370 ძირი) გაშენდა
თუთის სადედე - საკალმე პლანტაცია 0,4 ჰექტარზე;
 2 400 ცალი ერთწლიანი ჰიბრიდული თესლნერგით გაშენდა თუთის საძირეთა ნაკვეთი
სტანდარტული და დაავადებისადმი გამძლე თუთის ნამყენი ნერგების წარმოების მიზნით;
 გამოიცადა სამყნობ აპარატ OMEGA-ზე თუთის საძირისა და კალმების დარგვისწინა მყნობის
შესაძლებლობა (60 ცალი რაოდენობა), მოხდა ნამყენების პარაფინება და სტრატიფიკაცია ანუ
საძირესა და სანამყენის უკეთ შეხორცების მიზნით სველ ნახერხში მოთავსება, შესაბამის
ტემპერატურის პირობებში 10-12 დღის განმავლობაში;
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 თუთის საკოლექციო ნაკვეთში (12 ჯიში და ფორმა) მიმდინარეობს ბიომეტრული გამოკვლევებიფენოლოგიური ფაზების განვითარების და ყლორტების ზრდის თავისებურების შესწავლის
მიმართულებით;
 წილკანში საადრეო კარტოფილის მისაღებად დაითესა 450 ცალი ტუბერი, ღია გრუნტში ჯიშთა
გამოცდისათვის დაირგო კარტოფილის ტუბერი 1 093 კვ.მ.-ზე, დაითესა 100 კვ.მ.
ჭარხალი/სტაფილოს საკოლექციო სანერგე, ლობიოს 13 ჯიში, სოიას 11 ჯიში, მზესუმზირას 15
ჯიში, ალისარჩულის 3 ჯიში, სეზამის ორი ჯიში, საჩითილე კასეტებში დაითესა ბოსტნეულის
ნამყენი ჩითილების მისაღებად 1 100 ცალი თესლი. სათბურში დაირგო 800 კვ.მ. კარტოფილის ინ
ვიტრო მცენარე (სხვადასხვა ჯიშები და კლონები);
 წილკანში საჩითილე კასეტებში დაითესა საზამთროს, გოგრის, ყაბაყის, კიტრის ჯიშები/ჰიბრიდები
ღია გრუნტისათვის. 7 565 კვ.მ. ღია გრუნტში დაირგო ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების
ჩითილები;
 ინ ვიტრო ლაბორატორიაში გამრავლდა 7 800 ცალი კარტოფილის მცენარე;
 შემდგომი კვლევებისთვის დაითესა ჭარხალი, სტაფილო, ნიორი, ხახვი, საბოსტნე ბარდა, თამბაქო,
სელი. ნამყენი ჩითილების მისაღებად დაითესა პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი;
 საკოლექციო სანერგეში, ღია გრუნტში დაითესა სამხრეთ კორეის მასალა ცერეცო, კამა, ქინძი,
ჭარხალი, სტაფილო, ხახვი. საჩითილე კასეტებში პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი და კიტრი;
 ბოსტნეულის სათბურისათვის დაითესა 450 კვ.მ. პამიდორის და წიწაკის სხვადასხვა ჯიშები და
მომზადდა კიტრის სხვადასხვა ჯიშების/ჰიბრიდების 210 ცალი ჩითილი;
 თელავში სადემონსტრაციო ნაკვეთში დაითესა მუხუდო, ოსპი და ცერცვი;
 ამბროლაურში გამოცდისათვის დაითესა კარტოფილის სხვადასხვა ჯიშები, ჭარხალი/სტაფილოს
საკოლექციო სანერგე და სელის 2 ჯიში;
 ახალციხეში 5 000 კვ.მ. დაითესა კარტოფილის სხვადასხვა ჯიშები სუპერელიტური და სამი
სუპერელიტური კარტოფილი ელიტური თესლის მისაღებად;
 ადიგენში გამოცდის მიზნით 500 კვ.მ. დაითესა კარტოფილის სხვადსხვა ჯიშები,
სტაფილო/ჭარხლის საკოლექციო სანერგე, სელის ჯიში;
 ახალქალაქში დაითესა 59 780 ცალი ტუბერი ორი სუპერელიტური თესლის მისაღებად,
სტაფილო/ჭარხლის საკოლექციო სანერგე და სელი;
 ყაზბეგში და ლენტეხში დაითესა 2 500 კვ.მ. კარტოფილის სხვადასხვა ჯიშის სუპერელიტური
თესლი ჯიშთა გამოცდისათვის;
 მომზადდა სიმინდის სელექციური მასალები საკონკურსო ჯიშთა გამოცდისთვის, განხორციელდა
ტარო-მარცვლის მორფო-ბოტანიკური, ფიზიოლოგიური და სამეურნეო ნიშნების მიხედვით
დამუშავება-ანალიზი;
 განხორციელდა ჰიბრიდების მშობელი ფორმების პირველადი მეთესლეობის მიღებული ტაროების
მორფო-ბოტანიკურ და სამეურნეო ნიშნებით შეფასება-დამუშავება;
 აიგეგმა ბუფერული ზონა, სოფელ დუზაგრამასა და სოფელ დიდი ჯიხაიშის საცდელი
ნაკვეთებისათვის. დაირგო 500 ძირი კიპარისი და 500 ძირი სმარაგდა. ჩატარდა მათი გამოკვება 2ჯერ და აღნიშნულ ნაკვეთებზე გაზაფხულზე დაითესა შვრია 0,5 ჰა, იონჯა 0,45 ჰა, ღომი 1,0 ჰა.
 წილკნის საცდელ ბაზაზე დაითესა: საგაზაფხულო ხორბალი „დიკა“ 0,014 ჰა, „მახობელი“ 0,00488
ჰა. 0,04 ჰა-ზე დაირგო - პომიდორი „ჭოპორტულა“, „ხარისგულა“;
 ჩატარდა ფენოლოგიური დაკვირვებები საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურებზე
საშემოდგო და საგაზაფხულო ხორბალი, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი, შვრია, იონჯა,
ღომი, პომიდორი;
 მარცვლეულ და ბოსტნეულ კულტურებში იცდება ადგილობრივი და უცხოური წარმოების 30
ბიოპრეპარატი;
 აგრარულ სექტორში პროფესიული სწავლების ხარისხისა და უმაღლესი განათლების
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, შეიქმნა მოდულური სასწავლო პროგრამა DACUM
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სტანდარტის მიხედვით. საქართველოში გაეროს პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი
პროგრამის UNDP-თან ურთიერთთანამშრომლობით. მომზადდა პროფესიული სტანდარტი და 27
მოდული;
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის კუთხით ჩატარდა მარშრუტული გამოკვლევები
რეგიონებში. შეფასდა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა თხილის, ხორბლის, ხეხილის
ფართობებში. ჩატარდა საველე და აუდიტორული სწავლება-კონსულტაციები ადგილობრივ
ფერმერებთან;
ხულოს მინიციპალიტეტში შემუშავდა კარტოფილის კიბოსადმი გამძლე ჯიშების გამოცდის
ნაკვეთის მოწყობის გეგმა და მოეწყო სამი ნაკვეთი;
ვირუსოლოგიის ლაბორატორიაში ჩატარებულ იქნა დიაგნოსტიკური კვლევები ვაზის, და
კარტოფილის ვირუსული, ფიტოპლაზმური და ბაქტერიული დაავადებების გამოვლენის მიზნით;
ჩატარდა კვლევები ვაზის, ხორბლის, ხილის, ხეხილის სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული
დაავადებების გამოსავლენად კახეთის, ქართლისა და სამეგრელოს რეგიონებში. გაცემულ იქნა
შესაბამისი რეკომენდაციები ფერმერთათვის;
განხორციელდა ღვინის ნიმუშების ლექიდან მოხსნა და დეალკოჰოლიზებული ღვინისა და ხილის
კომპოზიციის საფუძველზე სხვადასხვა სასმელის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება;
ჩამოისხა ღვინის საანალიზო ნიმუშები;
დამზადდა 10 დასახელების გადამუშავებული პროდუქტის ნიმუში (ლიმონათი, მწვანე კაკლის
პროდუქტი, მშრალი ხილი), მოხდა მიღებული პროდუქტების ლაბორატორიული და
ორგანოლეპტიკური ანალიზი;
პროექტის „ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონის (სოფ. ერისიმედი) დამლაშებული
ნიადაგების ინვენტარიზაცია და მათი რაციონალური გამოყენება“ ფარგლებში 2015 წელს
ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე მომზადა რეკომენდაციები 1 600 ჰა სახნავ-სათეს
ფართობზე გავრცელებული დამლაშებული და გაბიცობებული ნიადაგების გაუმჯობესების
შესახებ;
ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასების მიზნით გურჯაანის, ქარელის, გორის, ხაშურის, აბაშის და
მცხეთის მუნიციპალიტეტებში საველე პირობებში აღებული და შესწავლილია ნიადაგის 20 ნიმუში,
ხოლო ლაბორატორიულ პირობებში ნაყოფიერების შეფასების მიზნით გამოკვლეულია ნიადაგის
62 და მინერალური სასუქის 2 ნიმუში;
გორის
მუნიციპალიტეტში
საცდელ-სადემონსტრაციო
ნაკვეთზე
მოეწყო
მინდვრის
სტაციონალური ცდა სიმინდის კულტურაზე 2 600 მ2, ჩატარდა ნათესის კულტივაცია;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მოეწყო მინდვრის სტაციონალური ცდები 14 სხვადასხვა ჯიშის
სიმინდზე, სულ 3 ჰექტარ ფართობზე;
პროექტის „დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკულ
ზონაში
გავრცელებულ
ძირითად ნიადაგებზე თხილის კულტურის ოპტიმალური განოყიერების სისტემის შემუშავება“
ფარგლებში საველე პირობებში აღებულია ნიადაგის 223 ნიმუში;
ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოეწყო მინდვრის სტაციონალური ცდები სიმინდის 14 სხვადასხვა
ჯიშზე, კარტოფილის 7 ჯიშზე, სტაფილოს და ჭარხლის თითო ჯიშზე, სოიოს ერთ ჯიშზე და ქერის
80 დღიან ჯიშზე, სულ 6 400 კვ.მ. ფართობზე;
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ფერმერთა ტრეინინგი მარცვლოვანი
კულტურების ქვეშ ნიადაგის განოყიერების სისტემების და ადგილობრივი ნედლეულის
გამოყენებით ორგანული სასუქების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ.

11. სასამართლო სისტემა
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11.1 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 09 01, 10
00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;












დასრულდა გურჯაანის რაიონული და მარნეულის მაგისტრატი სასამართლოს სარემონტოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები. გარემონტდა და ახალი ინვენტარით/ ტექნიკით აღიჭურვა
თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობა. ასევე, თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო,
თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ბათუმისა და ფოთის საქალაქო, ახალციხის, ცაგერის, სენაკის,
ხელვაჩაურისა და თეთრიწყაროს რაიონული და ქობულეთისა და წყალტუბოს მაგისტრატი
სასამართლო შენობების სარემონტო სამუშაოები. ჩატარდა ფოთის საქალაქო და ხობის მაგისტრატი
სასამართლოს შენობის გაზიფიკაციის სამუშაოები;
თბილისის საქალაქოს რვა, ბათუმის საქალაქოს ორ, ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს ორ და
გარდაბნის მაგისტრატი სასამართლოს ერთ სხდომის დარბაზში დამონტაჟდა აუდიო
გახმოვანების აპარატურა; საერთო სასამართლოების არქივში დამონტაჟდა ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემა;
40 ნაფიცი მსაჯული უზრუნველყოფილ იქნა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის
ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის
შესრულებასთან;
ჩატარდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი;
საქართველოს იუსტციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლის თანამდებობაზე
გამწესდა 104 მოსამართლე, 3 წლის ვადით. აქედან 20 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი, 47
ყოფილი მოსამართლე, ხოლო 37 მოქმედი მოსამართლე;
საბჭოს მიერ შეფასდა 3 წლის ვადით დანიშნული 56 მოსამართლე.

12. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა

12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
● განხორციელდა განხორციელდა ოკაცეს კანიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის და თბილისის
ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია;
● შესყიდულ იქნა 1 ერთეული პიკაპის ტიპის ავტომანქანა თბილისის ეროვნული პარკისთვის, ხოლო
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციისათვის - თოვლის გასაფანტი მანქანა;
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● ჩატარდა გოჭკადილის კანიონის ბუნების ძეგლის ინფრასტუქტურის მოწყობის სამუშაოები, მოეწყო
ადმინისტრაციული შენობა, ვიზიტორთა ცენტრი, ნავმისადგომი პირსი, ნავების შესანახი ფარეხი,
კიდული ბილიკები, ხიდები და გადასახედები, ვიზიტორთა მოსაცდელი.
● კოლხეთის, მაჭახელას და მტირალას ეროვნულ პარკებში და კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებზე 84 ჰაზე ბიოლოგიური პრეპარატით შეიწამლა კოლხური ბზა;
● შეძენილ იქნა ფერომონები 3 სახეობის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის განსახორციელებლად და
განთავსდა ყაზბეგისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე.
● მომზადდა და დაიბეჭდა ტურისტული რუკები და სხვა სარეკლამო მასალა, განთავსდა რეკლამა და
სარეკლამო სტატია ჟურნალებში, ოკაცეს ვიზიტორთა ცენტრისათვის მომზადდა და დაიბეჭდა
მოცულობითი საქართველოს რუკა, მხატვრული შპალერი, კედლის აბრები და სხვადასხვა
საინფორმაციო მანიშნებლები, დამზადდა საინფორმაციო დაფები იმერეთის მღვიმეების დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციისათვის, თბილისის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენისთვის
დაიბეჭდა საინფორმაციო მასალები ბროშურები, ორმხრივი ჩამოსაკიდი აბრები და ბანერები,
სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლები;
● დონორის (CNF) პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ინფრასტრუქტურისა და ავტოპარკის განახლება,
საველე აღჭურვილობის შესყიდვა, ჩატარდა კვლევა და მომზადდა ანგარიში ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგისთვის ბორჯომ-ხარაგაულისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებისათვის. დაიწყო
საძოვრების მდგომარეობის შეფასება ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტრადიციული
გამოყენების ზონაში და არჩვის მონიტორინგი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე;
● დასრულდა საბაზისო კვლევები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგის, და ფშავ-ხევსურეთის დაცული
ტერიტორიებისათვის;
● დაიწყო სამუშაოები თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის შენობის და გადასახედის
რეაბილიტაციაზე სოფელ ომალოში;
● შემუშავდა სტრატეგიული გეგმები ალგეთის, კინტრიშის და ყაზბეგის დაცული ტერიტორიების
მეგობართა ასოციაციების გასაძლიერებლად. შეიქმნა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების
მეგობართა ასოციაცია;
● დასრულების ფაზაში შევიდა კინტრიშის საზღვრების დემარკაცია;
● მოეწყო ტრენინგები რეგიონულ მრჩეველთა საბჭოებისთვის ალგეთის, კინტრიშის და ყაზბეგის დაცულ
ტერიტორიებზე, მიმდინარეობდა რეგიონული მრჩეველთა საბჭოს შექმნა ფშავ-ხევსურეთში;
● განხორციელდა ფინანსური თანამონაწილეობითი მიდგომის (FPA) მეორე ფაზა ალგეთის, კინტრიშის
და ყაზბეგის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში. დაიწყო FPA-ის განხორციელება ფშავხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში;
● ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის, ვიზიტორთა სტატისტიკის, მიმდინარე პროექტების და სხვა
ინფორმაციის ერთიან ბაზში თავმოყრის მიზნით, მიმდინარეობდა საინფორმაციო ბაზის Triple-I
შემუშავება.

12.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სახელმწიფო

საქვეუწყებო

დაწესებულება

გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტი
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● შემუშავდა რეგულირების ობიექტების 2016 წლის შემოწმებათა გეგმა, რომლის მიხედვითაც
გათვალისწინებულია 233 რეგულირების ობიექტის საქმიანობის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის შემოწმების განხორციელება.
● განხორციელდა საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული 135 გემის ინსპექტირება ნარჩენების
აღრიცხვის, შეფასების, უტილიზაციისა და სხვა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვის მიზნით;
● გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 8 238 ფაქტი, მათ შორის:
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 7 975 და სისხლის სამართლის - 263 ფაქტი.
● სამართალდამრღვევებზე დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა 2.9 მლნ ლარზე მეტი; გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა
ოდენობამ შეადგინა დააზლოებით 4.7 მლნ ლარი;
● გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის „ცხელ ხაზზე“ შემოვიდა 7 098 ზარი, მათ შორის,
დაფიქსირდა 2 072 შეტყობინება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე, რაზედაც
დეპარტამენტის მიერ ხორციელდებოდა რეაგირება;
● მომზადდა ტექნიკური დავალება მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სახერხი საამქროების მართვის
ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარებისა და პირველადი გადამუშავების პროდუქტის
მოდულის შექმნის მიზნით.
● შერჩევითი წესით განხორციელდა ქ. თბილისში არსებული ავტოგასამართი სადგურების
რეზერვუარებიდან ნავთობპროდუქტების სათანადო სინჯების აღება/შემოწმება. რის შედეგადაც
დადგინდა, რომ ბენზინისა და დიზელის ყველა ნიმუშში გოგირდისა და ტყვიის შემცველობა, ასევე
ოქტანური და ცეტანური რიცხვების მაჩვენებლები აკმაყოფილებდა საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ნორმებს;
● გარემოსდაცვითი სწრაფი რეაგირების სამსახურისათვის შეძენილ იქნა 3 კატერი და 6 ნავი ტბებსა და
წყალსატევებზე ფუნქცია-მოვალეობების განსახორციელებლად;
● დეპარტამენტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში დამონტაჟდა ვიდეორეგისტრატორები და
ჩანაწერების შენახვის მიზნით განხორციელდა არსებული სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება;
● დასრულდა და კეთილმოეწყო ქ. გორსა და ოზურგეთში გარემოსდაცვითი სწრაფი რეაგირების
განყოფილებების საოფისე შენობები, გარემონტდა სასაწყობე და ნივთმტკიცების შესანახი ფართები;
● დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. ამბროლაურის ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო
სამუშაოები, ხოლო ქ. ახალციხეში ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის
მომზადდა საპროექტო-სახარჯთააღიცხვო დოკუმენტაცია;
● გარემოს ინტეგრირებული კონტროლის სამსახურისათვის შეძენილ იქნა სხვადასხვა დასახელების
სახარჯი მასალები და განხორციელდა არსებული ხელსაწყოების დაკალიბრება-დამოწმების
პროცედურები, შეძენილ იქნა 6 ერთეული მაღალი გამავლობის პიკაპის ტიპის ავტომანქანა;
● აშშ-ს სატყეო სამსახურისა და USAID-ის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში
განხორციელდა ტრენინგი ინსპექტირებისა და რეკულტივაციის თემაზე. სწავლება გაიარა 8
ინსპექტორმა.
● გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) მხარდაჭერით, „ტრენერთა ტრენინგის“ ფარგლებში,
სატყეო და ბიომრავალფეროვნების მიმართულებით, 9 მეტყევე-ინსპექტორმა გაიარა 5 დღიანი
სასწავლო კურსი და 13 თანამშრომელი დატრენინგდა მერქნული რესურსების ელექტონული მართვის
სისტემის საკითხებზე;
● გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 15-მა თანამშრომელმა გაიარა სასწავლო კურსი
ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის გამოცდილების გაცნობა/გაზიარების მიზნით გარემოსდაცვითი
კონტროლისა და სატყეო სექტორის პოლიტიკის, მართვისა და ზედამხედველობის საკითხებში;
● „შესაძლებლობების განვითარება დიდი ავარიების პრევენციისათვის საქართველოში“ - CZDA/MoENRP
პროექტის
ფარგლებში,
ინსპექტორებმა
გაიარეს
ლაბორატორიული
სინჯების
აღებასთან
დაკავშირებული სწავლება;
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● ორგანიზაცია Georgia’s Environmental Outlook (GEO) გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და
შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, დეპარტამენტის 22 ინსპექტორისათვის ჩატარდა 2-ეტაპიანი
ტრენინგები, მათ შორის „ტრენერთა ტრენინგი“ ნარჩენების კლასიფიკაციის საკითხებზე;
● აშშ-ს სატყეო სამსახურის ექსპერტების მონაწილეობით განხორციელდა მიტოვებული სამთო
მოპოვებითი ობიექტების ინვენტარიზაციის და საბადოს დამუშავების პროექტების სრულყოფის
მიზნით - მეთოდოლოგიის, ინვენტარიზაციის ფორმისა და სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება,
რომლიც მოიცავს საველე და კამერალურ სამუშაოებს. დატრენინგდა 3 ინსპექტორი.
● კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სწრაფი რეაგირების 47 თანამშრომელს ჩაუტარდა ცეცხლსასროლი
იარაღის, ფიზიკური იძულებისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენებაში სასწავლო კურსი, ხოლო
42 თანამშრომელმა გაიარა მცურავი საშუალების, მოტო-ნავი „TUNA-450“ და გასაბერი ნავი „A-270-U”-ს
დამოუკიდებლად მართვის სასწავლო კურსი;

12.3 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,
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ტყის ფონდის საზღვრებისა და სატყეოკარტოგრაფიული (სქემა-რუქები) მასალების საფუძველზე სატყეო უბნების ფართობების და საზღვრების
დაზუსტება, სამცველოების ელექტრონული Shp-ფაილების მომზადება;
● სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობების შესახებ მომზადდა ინფორმაცია:
 1 596 276,65 კვ.მ - სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობისთვის;
 215,65
ჰა
სასოფლო-სამეურნეო
და
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულებით
ტყითსარგებლობისთვის (იჯარა);
 ტყის ფონდის ტერიტორიაზე წიაღითსარგებლობისათვის - 523,83 ჰა ფართობზე და ტყის
ფონდიდან ამოსარიცხ 644,0 ჰა ფართობზე;
 სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით - 111 182,83 ჰა ფართობზე.
● სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის მიმართულებით გაიცა ნებართვა 25 ერთეულ
ობიექტზე (58,91 ჰა), გაფორმდა ხელშეკრულება 5 ერთეულ მიწის ფართობზე (15,35 ჰა) სასოფლოსამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით ტყითსარგებლობისთვის (იჯარა), გაიცა
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზია 34 ერთეულ ფართობზე, გაფორმდა
ტყითსარგებლობის შესახებ ხელშეკრულება საკომუნიკაციო ანძების განთავსებაზე შპს „მობიტელთან“
48 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე, შპს „მაგთიკომთან“ – 63, შპს „ჯეოსელთან“ – 78, შპს „კავკასუს ონლაინთან“
– 2 და შპს „კურორტ საირმესთან“ 1 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე;
● ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და სპეციალური ჭრების შედეგად მოპოვებულ იქნა და
დასაწყობდა 3 102,71 კუბ.მ მერქნული რესურსი, სატყეო სამსახურების მიერ გამოყოფილ იქნა 425,0
ათასამდე კუბ.მ მოცულობის ტყეკაფი;
● გამოვლენილია 2 499 სამართალდარღვევის ფაქტი, მ.შ. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 2 194
ფაქტი, სისხლის სამართლის 305 ფაქტი. მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ შეადგინა დაახლოებიტ 3,4 მლნ
ლარი;
● სპეციალური ჭრების შედეგად დამზადდა და გაიყიდა 5,1 ათასი კუბ.მ მერქნული რესურსი (1 055,6
ათასი ლარი);
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● გრძელდებოდა მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, შეძენილ იქნა
15 345 ცალი ფერომონი. მბეჭდავი ქერქიჭამიით დაავადებულ კორომებში განთავსდა 2 425 ცალი ახალი
ფერომონიანი მწერმჭერი, ჩტარდა 11 მონიტორინგი და განადგურდა მწერსაჭერებიდან შეგროვილი 2,8
მლნ-ზე მეტი მავნებელი; ასევე მიმდინარეობდა ფერომონების შეცვლა მწერმჭერებში;
● განხორციელდა
ბორჯომ-ბაკურიანის
სატყეო
უბნის
ტერიტორიაზე
სანიტარულ
ჭრას
დაქვემდებარებული მერქნული რესურსის აღრიცხვა;
● ჩატარდა ბზის კორომების შეწამვლის პირველი ჯერი, 3-რეგიონში (იმერეთი, გურია, სამეგრელო) 400 ჰა
ფართობზე, ჩატარდა ბზის კორომების ხმობის წინააღმდეგ ღონისძიებები, დაზუსტდა ფართობები და
შეძენილი იქნა 4 800 ლიტრი ხმობის საწინააღმდეგო პრეპარატი;
● განხორციელდა აკაციის პლანტაციის მოწყობა ყვარლისა (3,3 ჰა) და დედოფლისწყარო-სიღნაღის (5.8 ჰა)
სატყეო უბნებში და სანერგის მოწყობა ყვარლის (0,2 ჰა) სატყეო უბანში. მოეწყო ტყის დროებითი
სანერგეები ბოლნისის (0,8 ჰა), წალკა-თეთრიწყაროს (0.4 ჰა), კასპის (0,2 ჰა), ხაშურის (0.7 ჰა),
ხარაგაულის (0.06 ჰა) და ტყიბულის (0.12 ჰა) სატყეო უბნებში და ტყის კულტურების გაშენება მცხეთამთიანეთის სატყეო უბანში (2,4 ჰა). განხორციელდა
კომპლექსური ტყის აღდგენის პროექტი
ოზურგეთის (18.2 ჰა) სატყეო უბანში და ტყის კულტურების გაშენება (რეკონსტრუქცია) - ლანჩხუთის
(0.3 ჰა) სატყეო უბანში;
● დაპროექტდა სატყეო-სამეურნეო გზები (მოწყობა/რეაბილიტაცია) - მოსაწყობი - 10,19 კმ, ხოლო
სარეაბილიტაციო - 65,7 კმ. მოეწყო - 5,74 კმ. და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 36,75 კმ. სატყეო-სამეურნეო
გზას;
● ,,ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებების“ ფარგლებში შეძენილ იქნა ხის საზომი ხელსაწყოები
და სანავიგაციო ხელსაწყო - GPS;
● ჩატარდა ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები.

12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი
38 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
● გაცემული იქნა 43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, მათ შორის 5 გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვა;
● ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გაიცა დასკვნა ეშემდეგ საქმიანობებზე: მაღალი ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა - 9; მაგისტრალური ნავთობსადენის გაყვანა - 1; მეტალურგიული
წარმოება -1; სახიფათო ნარჩენების მართვა - 6, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის განთავსება - 3,
ასფალტის წარმოება - 3, სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება - 3, ელექტროგადამცემი ხაზის
გაყვანა - 7, მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა - 4, ჰიდროელექტროსადგურის განთავსება - 3,
საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მშენებლობა - 4,
ხიდის აგება - 2, წყალსაცავის მოწყობა - 1, ნავთობპროდუქტების საცავის განთავსება - 2, ქიმიური
მრეწველობა - 1;
● საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მახათას მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაირგო 60-მდე
წიწვოვანი სახეობის ნერგი. „ნუ მოჭრი ბზას" კამპანიის ფარგლებში ქუთაისის ხანდაზმულთა
პანსიონატის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაირგო 30-მდე კოლხური ბზა. საგარეჯოს მუნიციპალიტების
სოფელ უდაბნოსკენ მიმავალი გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღდგა ქარსაფარი ზოლი და თბილისის
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სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით დაირგო სხვადასხვა სახეობის
ნერგები;
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა გამწვანების აქცია, რომლის ფარგლებში, ხანძრის შედეგად
გადამწვარ 4 ჰექტარ ტყის ფართობზე 4 600 სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაირგო;
დაბა სურამში, ამაღლების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 2 ჰა ტერიტორიაზე 500-მდე წიწვოვანი
სახეობის ნერგი დაირგო;
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით, შედგა მათი ვიზიტი
პრომეთეს მღვიმეში;
გარემისდაცვით თარიღებთან („დედამიწის საათი", მსოფლიო მეტეოროლოგიის დღე, დედამიწის დღე,
ტყის საერთაშორისო დღე, გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე, „დღე ავტომობილის გარეშე“, აქცია „დავასუფთაოთ მსოფლიო! დავასუფთაოთ საქართველო!“) დაკავშირებით ჩატარდა სხვადასხვა სახის
ღონისძიებები, ასევექ. თბილისსა და ქ. ბათუმში გაიმართა ველოტური;
8-10 ივნისს, ქ. ბათუმში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია (მინისტერიალი) - „გარემო
ევროპისათვის“ (EfE 2016), რომლის ფარგლებშიც ელექტრონული და ბეჭდური მედიის
წარმომადგენლებისთვის გარემოსდაცვით თემებზე გაიმართა მედია-სემინარი, ასევე დამზადდა
საინფორმაციო სარეკლამო ვიდეო-რგოლი და დოკუმენტური ფილმი ,,გარემო ევროპისათვის’’ მინისტრთა მე-8 კონფერენცია. ფილმი იძლევა ინფორმაციას მინისტერიალის მნიშვნელობის, მისი
მიმდინარეობისა და განხორციელებული აქტივობების შესახებ.
12.5 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო

● სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ბალანსზე დარეგისტრირდა
რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა
წყალმომარაგების სისტემით და ფიზიკური დაცვით. ასევე, სააგენტოს სახელზე დარეგისტრირდა
სააკაძის რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი.
● გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს, სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსა და შვედეთის
რადიაციულ მარეგულირებელ ორგანოს შორის, რის შედეგადაც შემუშავდა რადიოაქტიური ნარჩენების
მართვის 15 წლიანი სტრატეგიის სტრუქტურა.
● შეიქმნა და სატესტო რეჟიმში გაეშვა სააგენტოს უახლესი სტანდარტების ვებ-გვერდი, შემუშავდა
ელექტრონული ლიცენზირების სერვისის პროგრამა (ბიზნეს პორტალი), რომლის საშუალებითაც
ლიცენზიის მაძიებლებს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საქართველოს ნებისმიერი ქალაქიდან
ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიებთან
დაკავშირებული სხვადასხვა ოპერაციის წარმოება;
● შემუშავდა „ტექნიკური რეგლამენტი – სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების
მოთხოვნები“ და „ტექნიკური რეგლამენტის–რადიოაქტიური ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესი“, ასევე
რადიოაქტიური ნარჩენების ეტაპობრივი აღწერის სამუშაო პროგრამა.
● ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე გაიცა 60 ლიცენზია, გაუქმდა - 18 ლიცენზია;
● ლიცენზიის მფლობელ 101 ობიექტს მიეცა ლიცენზიის ფარგლებში საქმიანობის გაფართოების
უფლება;
● ლიცენზიის ფარგლებში გაიცა 32 ნებართვა მაიონებელი გამოსხივების წყაროების იმპორტ-ექსპორტზე;
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● ჩატარდა 73 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის
ინსპექტირება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისობის დადგენის
მიზნით;
● განხორციელდა რეაგირება 54 რადიაციულ ინციდენტზე.
12.6

გარემოსდაცვითი

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობისა

და

გარემოსდაცვითი

განათლების

ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი
● თებერვალში, 2014-2020 წლის ეროვნული ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიისა და
მოქმედებათა გეგმის (NBSAP-ის) განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით განათლების ჯგუფის
გაფართოებული შეხვედრა მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობდნენ სამთავრობო, არასამთავრობო და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები;
● „განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს წარედგინა გამჭოლი სტანდარტის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი - „გარემოსდაცვითი
განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“. სტანდარტი განსაზღვრავს, რა ცოდნა, უნარ-ჩვევები,
დამოკიდებულებები და ღირებულებები უნდა ჰქონდეს მოსწავლეს განათლების კონკრეტული
საფეხურის ბოლოს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ აღნიშნულ დოკუმენტს ოფიციალური
მხარდაჭერა გამოუცხადა;
● სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა დამხმარე სახელმძღვანელო, 5-6 წლის ბავშვებთან
სამუშაოდ, რომელიც მოიცავს შემდეგ გარემოსდაცვით თემებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო,
წყლის რესურსები და ენერგოდამზოგველობა, ნარჩენების მართვა. სახელმძღვანელოს მიხედვით
ტრენინგი გაიარეს ქ. თბილისის ბაგა-ბაღის აღმზრდელებმა და მეთოდისტებმა. ბაგა-ბაღების მართვის
სააგენტოსთან თანამშრომლობით ჩატარდა სახელმძღვანელოს პილოტირება საბავშვო ბაგა-ბაღებში.
სექტემბრიდან იგი სასწავლო პროგრამებშიც დაინერგება;
● უმაღლეს განათლებაში გარემოსდაცვითი კომპეტენციის ამაღლების მიზნით, საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან (GIPA) და გერმანიის საერთაშორისო განვითარების
საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობით, შემუშავდა ახალი სამაგისტრო პროგრამა „გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა”;
● საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სკოლის მოსწავლეებისათვის,
სტუდენტებისათვის და პედაგოგებისთვის ჩატარდა სემინარები გარემოსდაცვით თემებზე: ორჰუსის
კონვენცია, ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა, დაცული ტერიტორიები, ნარჩენების მართვის
თანამედროვე ტექნოლოგიები, მწვანე ეკონომიკა და სხვა;
● გარემოსდაცვითი თემატიკით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები და ლექცია/სემინარი, რომელიც
მოისმინა 727-მა მოსწავლემ, სხვადასხვა უნივერსიტეტის 306-მა სტუდენტმა, 94-მა პედაგოგმა;
● „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს
სტანდარტების გათვალისწინებით, სასწავლო პროგრამის - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი“ ფარგლებში
ნარჩენების მართვის სფეროში გადამზადდა 164 ადამიანი;
● შემუშავდა ახალი პროექტი ,,ეკოლიდერთა სკოლა”, რომლის ფაგლებში 13-17 წლამდე მოტივირებულ
და გარემოსდაცვით საკითხებით დაინტერესებულ მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ გაიარონ უფასო
გარემოსდაცვითი კურსები. საანგარიშო პერიოდში ტრენინგები გაიარა 46-მა მონაწილემ;
● შემუშავდა სასწავლო მოდული „ეკოპროექტების მენეჯმენტი“, რომლის მიზანია მონაწილეთათვის
ეკოპროექტების წერისა და მართვის უნარების შეძენა.
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● შემუშავდა ტრენინგმოდული ჟურნალიტებისთვის - „მედიის როლის გაძლიერება ბუნების
კონსერვაციის სფეროში“ გადამზადდა 26 ჟურნალისტი და ბლოგერი;
● გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში შექმნილ საჯარო სივრცე “ეკოჰაბში” შედგა 14
შეხვედრა სხვადასხვა გარემოსდაცვით თემაზე;
● ინიციატივა - „მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად“ ფარგლებში, გარემოსდაცვითი თემებით
დაინტერესებულ პირთათვის მინისტრის მონაწილეობით ჩატარდა ოთხი შეხვედრა;
● დაიწყო ახალი პროექტი - „მოხალისე ლექტორი“, რომლის ფარგლებში, სამინისტროს თანამშრომლები
სხვადასხვა რეგიონის სკოლის მოსწავლეებს ხვდებიან და გარემოსდაცვითი თემების შესახებ ლექციებს
მართავენ. სულ მოხალისე ლექტორების მიერ ჩატარდა 47 სემინარი;
● აღინიშნა გარემოსდაცვითი დღეები: ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის, წყლის დაცვის, დედამიწის
დაცვის, ოზონის შრის დაცვის, ბიომრავალფეროვნებისა და მწვანე მომხმარებლის საერთაშორისო დღე;
● საანგარიშო პერიოდში ცენტრის მიერ ორგანიზებულ გარემოსდაცვით ღონისძიებებში მონაწილეობა
მიიღო 2 347-მა ადამიანმა.
● გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრსა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ
ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის
საფუძველზე მწვანე სივრცე - ეკოჰაბი და ეროვნული ბიბლიოთეკა სტუდენტებისა და
დაინტერესებული პირებისათვის ერთობლივად გამართავენ საჯარო ლექციებს, დისკუსიებსა და
შეხვედრებს გარემოსდაცვით თემებზე. ეროვნული ბიბლიოთეკა ასევე თავის ფონდში დაცულ
გარემოსდაცვით ლიტერატურასა და საერთაშორისო კონვენციებს ციფრულ ფორმატში გადაიტანს.
● რადიო „კომერსანტის“ არხზე, ინოვაციური პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით, რუბრიკით „მწვანე ბიზნესი“ ეთერში 17 გადაცემა გავიდა;
● ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან თანამშრომლობით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, ტყის მცველების გადამზადებისთვის შემუშავდა მოდული „ტყის
დაგეგმვისა და მართვის ძირითადი პრინციპები”. აღნიშნული მოდულით სწავლება საქართველოს 9
რეგიონში, 353-მა ტყის მცველმა გაიარა;
● UNDP/GEF მხარდაჭერითა და დაცული ტერიტოირების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, აჭარის
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, რეინჯერების შესაძლებლობების
გაძლიერების მიზნით გადამზადდა 32 რეინჯერი;
● საერთაშორისო კონფერენციის (მინისტერიალი) - „გარემო ევროპისთვის” (EfE 2016) ფარგლებში,
შეიქმნა და ადმინისტრირება გაუკეთდა მე-8 მინისტერიალის ვებ გვერდს, რომელიც მთლიანად
აკმაყოფილებს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გარემოსდაცვითი პოლიტიკის
კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ მოთხოვნებს და იწარმოება ინგლისურ ენაზე;
● ცენტრის ვებ-გვერდზე არსებული ელექტრონული სერვისის „დასვით შეკითხვა“ მეშვეობით 150-მდე
ადამიანმა მიიღო პასუხი გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით;
● ტექნიკურად დაიხვეწა და განახლდა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის
ვებ-გვერდის ქართულენოვანი ვერსია. განახლდა რამდენიმე გარემოსდაცვითი თემის გვერდი. დაემატა
80-მდე სიახლე, 50-მდე საჯარო განხილვა. ენციკლოპედიაში განთავსდა წითელი ნუსხა. ასევე,
ამოქმედდა ვებ-გვერდის ინგლისურენოვანი ვერსია, სადაც ამ ეტაპზე განთავსებულია საერთაშორისო
კონვენციები, შეთანხმებები და სხვადასხვა სახის ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები;
● გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებ-რუკაზე განთავსდა 2016 წლის 9 თვეში გაცემული
ნებართვები შესაბამისი ადგილმდებარეობის მაჩვენებლით და დოკუმენტაციით (ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში);
● გაეშვა ვებ-გვერდის ინგლისურენოვანი ვერსია, სადაც ამ ეტაპზე განთავსებულია საერთაშორისო
კონვენციები და შეთანხმებები. ასევე რამდენიმე თემის ქვეშ განთავსებულია სხვადასხვა სახის
ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები;
● გაშვებულ იქნა კონტენტის მართვის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს არსებული გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის დუბლირებას და იძლევა მონაცემების სწრაფი და მარტივი განახლების საშუალებას.
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12.7 ეროვნული სანაშენე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
● დამზადდა აკაციის (5 კგ), ჭადრის (0,5 კგ), მახვილნაყოფა იფნის (10 კგ) თესლები და კავკასიური ფიჭვის
(400 კგ), პირამიდული კვიპაროსის (200 კგ), ვერცხლისფერი კვიპაროსის (20 კგ), ელდარის ფიჭვის (800
კგ) და შავი ფიჭვის (200 კგ) გირჩები;
● წყლის ღია სარეზერვო აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდა 6 მწკრივიანი ქარსაფარი ზოლი
თუთის, ვერხვისა და ტუიის ჯიშებისგან;
● კონტეინერებში დაითესა 16 სახეობის ფოთლოვანი და 9 სახეობის წიწვოვანი ნერგები - სულ 291 700
ერთეული;
● ღია სანერგეში დაითესა კაკალი, ნუში, მუხა იმერული, კედარი, სოჭი და ტუია;
● ღია გრუნტში გაიმართა მორწყვის წვეთოვანი სისტემა, დასრულდა 3,5 ჰა ტერიტორიის გასარწყავიანება
ამავე სისტემით. ღია გრუნტში არსებულ სკოლა-პლანტაციებს და სანერგეებს ოთხჯერ ჩაუტარდათ
მოვლითი სამუშაოები;
● კონტეინერებიდან ამოღებული იქნა და გაშენდა კედარის და შავი ფიჭვის სკოლა 0,5 ჰა-ზე;
● მეურნეობის მისასვლელ გზებზე გაშენდა თუთის და პავლონიის ხეივანი;
● დაკალმდა დეკორატიული სახეობები: ლავანდა, როზმარინი, გრაკლა, ჭანჭყატი, ცხრატყავა
წვრილფოთოლა, ჟასმინი, აბელია, ფორზიცია, კერია იაპონური, დიდგულა ჭრელფოთოლა, წყავი,
ცხრატყავა ხვიარა, შინდანწლა, უთხოვარი, ტუია დასავლეთის (მწვანე), ტუია ოქროსფერი, ღვია
გართხმული, სურო, ტეკომა, ჩიტავაშლა გართხმული, ბუტლეია, კვიდო ყვითელი, ჟასმინი მწვანე და
მუშმალა. სულ 2 850 ცალი;
● დასრულდა ღია საკონტეინერო ბაქანზე სარწყავი-საჩრდილობელი სისტემის კონსტრუქციების მოწყობა
და გადაიჭიმა საჩრდილობელი ბადე. გრძელდებოდა დეკორატიული და ურბანული სახეობის ნერგების
გადარგვა აღნიშნულ ბაქანზე;
● ტყის დღესთან დაკავშირებით, მცხეთაში დაირგო 300-მდე ნერგი; ასევე, საქართველოს
სამინისტროებისა და სხვადასხვა უწყებების თანამშრომლებმა მეურნეობის ტერიტორიაზე გააშენეს
ქარსაფარი ზოლი, სადაც დაირგო იფანის, ჰიბრიდული თუთისა და ალვის ხის 1000-მდე ნერგი;
● საჯარო მიზნებისათვის ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტებზე და სხვადასხვა ორგანიზაციებზე
უსასყიდლოდ გაიცა - 75 882 ცალი ნერგი (ძირითადად ჰიბრიდული თუთა, ნაძვი ევროპული, არყი და
ჩრდილოეთის ფიჭვი);
● საანგარიშო პერიოდში მეურნეობის მიერ რეალიზებული იქნა 13 521 ცალი ნერგი;
● ადგილობრივ ფრინველთა საშენში მოეწყო გარემოსთან ინტეგრირებული ღია ვოლიერები, სადაც
შემოყვანილი იქნა 75 ფრთა კაკაბი სადედე გუნდისთვის;
● მოეწყო საჩეკი საინკუბაციო განყოფილება, დაიდგა ინკუბატორი 1 500 ინდივიდზე, ჩაიწყო პირველი
პარტია კაკბის კვერცხი, მოეწყო წიწილის საზრდელი კაბინები, საკაკბე ვოლიერში მოთავსებულია 410
ერთეული ფრინველი;
● ფრინველის უკეთესი ადაპტაციისთვის მოეწყო ხონთქრის ქათმისთვის ვოლიერი მცირე ტბორით და
ლაქაშით,;
● მახათას მთაზე მშენებარე მონასტრის მიმდებარედ დაირგო 34 200 ცალი ფოთლოვანი ნერგი; გაიმარგლა
კონტეინერული ნერგები, შეიწამლა მულტივიტამინებით და ბიოსასუქით;
● 3 ლიტრიან ქოთნებში მოხდა კოლხური ბზის დაფესვიანება, თხევადი სასუქის შეტანა და მორწყვა,
აიჭრა ბზის ყლორტები, დაკალმდა და ჩაირგო კონტეინერებში;
● დამზადდა თელადუმას თესლი და დაითესა კონტეინერებში. დაითესა 10 000 ცალი იმერული მუხა;

249

● „წითელი ნუსხის“ მცენარეთა სახეობებისათვის მოეწყო ღია საკონტეინერო ბაქანი.

12.8 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი 38
08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
● რეგულარულად
ტარდებოდა
დაკვირვებები
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებულ
ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებსა და საგუშაგოებზე, ოპერატიულად წარმოებდა დაკვირვების
მონაცემების კოდირება (მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისად),
მათი შეკრება და ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე გავრცელება;
● ოპერატიულად წარმოებდა ამინდის პროგნოზის მსოფლიო ცენტრებიდან (საფრანგეთი-ტულუზა,
ინგლისი-რედინგი) გლობალური სინოპტიკური პროდუქციის (რუკები, დიაგრამები, სურათები) მიღება
და ანალიზი;
● ყოველდღიურად დგებოდა და ვრცელდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის და
ჰიდროლოგიური მოკლე და საშუალოვადიანი საერთო და სპეციალიზირებული (მომხმარებელთა
მოთხოვნის შესაბამისად) დანიშნულების პროგნოზები;
● საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის, აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის,
ქციას, ალაზნის, ხანისწყალს და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8 უღელტეხილის
მიმდებარე ტერიტორიებზე ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები;
● მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის წყალდიდობის პროგნოზი;
● საქართველოს სამხედრო საავტომობილო გზისთვის რეგულარულად მზადდებოდა და მომხმარებელს
მიეწოდებოდა სპეციალიზირებული პროგნოზები და გაფრთხილებები ამ გზის გასწვრივ ან მის
ცალკეულ მონაკვეთებზე მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ;
● მდ. დევდორაკ-ამალის მდ. თერგთან შეერთების მონაკვეთში არსებული რისკების თავიდან
ასაცილებლად გაფრთხილების სისტემის ორგანიზების მიზნით დაწესდა გარემოს ეროვნული
სააგენტოს სპეციალისტების დღე-ღამურ რეჟიმში მორიგეობა. 23 ივნისს დევდორაკის ხეობაში
განვითარებული ღვარცოფული პროცესები დროულად იქნა პროგნოზირებული და შესაბამისი
გაფრთხილება მიეწოდა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რამაც პრაქტიკულად გამორიცხა ადამიანთა
მსხვერპლი;
● საანგარიშო პერიოდში გაიცა 41 გაფრთხილება მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების შესახებ;
● რეგულარულად ტარდებოდა ისტორიული და მიმდინარე ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
მონაცემთა ხარისხის კონტროლი და სტატისტიკური დამუშავება;
● დევდორაკ-ამალის ხეობაში ჩატარდა გეოდეზიური სამუშაოები. აიგეგმა მდ. ამალის მარცხენა და
მარჯვენა ნაპირები, სადაც ადრეული შეტყობინების სისტემის ინსტალაციისათვის უნდა მომზადდეს
სპეციალური საბაგირო სისტემა. მიმდინარეობდა ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნის
სამუშაოები, დამონტაჟდა და გაიმართა მყინვარზე ვიდეორეგისტრატორი, რომელიც დღის ნათელ
პერიოდში ასურათებს მყინვარის მდგომარეობას და ოპერატიულად გადმოცემს ინფორმაციის
დამუშავების ცენტრს. მომზადდა პოზიცია მდინარე დევდორაკზე წყლის დონის მზომის
დასამონტაჟებლად. სრულდება სარემონტო სამუშაოები ბაგირის მოსაწყობად;
● მდ. ვერეს აუზში დამონტაჟდა 5 ერთეული ნალექმზომი და 3 ერთეული წყლის დონის მზომი
ხელსაწყო-დანადგარი, ხოლო მდ. გლდანულაზე - 1 ერთეული ნალექმზომი ხელსაწყო, დამონტაჟების
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სტადიაშია წყლის დონის მზომი ხელსაწყო-დანადგარი. შეძენილ იქნა და დამონტაჟდა დიდი
დიამეტრის სატელიტური მეტეოროლოგიური ინფორმაციის მიმღები ანტენა/თეფში, რამაც გაზარდა
ცუდი (ნალექიანი) ამინდის პირობებში ინფორმაციის მიღების სანდოობა. ექსპლუატაციაში შეყვანილ
იქნა იაპონიის გრანტის ფარგლებში გადმოცემული 4 ერთეული წყლის ხარჯის მზომი ხელსაწყო;
დაინერგა სამეცნიერო კვლევით ცენტრ „დელტა“-ს მეტეოროლოგიური რადარიდან მიღებული
ინფორმაციის მიმღები ტექნოლოგია. დასრულდა სწავლება რადარიდან მიღებული მონაცემების
ეფექტურად გამოყენების მიზნით;
მომზადდა ნაპირსამაგრი პროექტები მდ. რიონზე სოფელ ბუგეულსა და საჯავახოში, მდ. ცხენისწყალზე
სოფელ ჭალისთავში, მდ. ცხენისწყალზე ქ. ლენტეხში და მდ. ალაზანზე სოფელ ქვემო ალვანში.
ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი წარმოებდა ქ. თბილისში, ქ. რუსთავში, ქ. ქუთაისში, ქ. ზესტაფონსა და
ქ. ბათუმში განთავსებულ რვა სადამკვირვებლო პუნქტზე, დაიწყო მონიტორინგი ქ. ჭიათურაში, სადაც
დამონტაჟდა ავტომატური სადგური;
რეგულარულად წარმოებდა საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურების მონიტორინგი,
რისთვისაც ხდებოდა წყლის სინჯების აღება დადგენილ წერტილებში და ტარდებოდა ქიმიური და
მიკრობიოლოგიური ანალიზები;
აბასთუმნის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვების სადგურზე მიმდინარეობდა
ატმოსფერული ჰაერისა და ნალექების სინჯების აღება;
ყოველდღიურად ხდებოდა 15 მეტეოროლოგიური სადგურიდან რადიაციული ფონის შესახებ
შემოსული ინფორმაციის შეფასება და საინფორმაციო ბიულეტენში განთავსება;
მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების საფუძველზე ტარდებოდა ელექტრო-მაგნიტური ველის
ნაკადის სიმკვრივისა და ხმაურის მონაცემების გაზომვები;
შეძენილი იქნა ახალი იონ-ქრომატოგრაფი, რომელიც დამონტაჟდა ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში;
მომზადდა სხვადასხვა საინფორმაციო ბიულეტენები, ასევე მომზადდა ბიულეტენის ადაპტირებული
ვერსია სააგენტოს ვებ-გვერდისთვის;
მომზადდა მდ. გლდანის ხევის წყალშემკრები აუზის გეოლოგიური ანგარიში, თბილისის ფურცლის (K38-XXI) გეოლოგიური ანგარიში, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური, ტექტონიკური და სასარგებლო
ნამარხების რუკები;
სხვადასხვა რეგიონების მუნიციპალიტეტებიდან და ცალკეული მოქალაქეებისგან შემოსული
წერილების საფუძველზე, სტიქიური პროცესების გააქტიურებასთან დაკავშირებით, შედგენილი იქნა
152 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა;
განხორციელდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების (74), საინჟინრო ობიექტების
საპროექტო დოკუმენტაციის და გარემოსდაცვით სფეროში კანონმდებლობის ხაზით მიღებული
დოკუმენტების გეოლოგიური ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნების, საექსპერტო
დასკვნების, კომენტარების და სხვა სახით შედგენილი იქნა 101 დოკუმენტი;
დასრულდა სასარგებლო წიაღისეულის სახელმწფო ბალანსის შედგენა 2015 წლის 1 იანვრის
მდომარეობით, ხოლო განახლდა ჯამური მარაგების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 1 იანვრის
მდომარეობით;
წიაღით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ წარმოდგენილ 877 ობიექტზე და 151 ობიექტზე
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების მიზნით, მომზადდა
გეოსაინფორმაციო პაკეტები და A4 ფორმატის ტოპოგრაფიული რუკები;
დასრულდა სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების - 31 ერთეული ლიცენზიის შესახებ ინფორმაციის
მონაცემთა ბაზებში დაფიქსირება;
წარმოდგენილი კოორდინატებით მომხმარებლებისთვის მომზადდა 488 ცალი ტოპოგრაფიული რუკა,
ლიცენზიის არსებობა/არ არსებობის შესახებ ინფორმაცია - 35, გეოლოგიურ ფონდებში არსებული
ინფორმაციის საფუძველზე მასალები - 53;
მიმდინარეობდა მონაცემთა ბაზების რეგულარული განახლება და შევსება/სისტემატიზაცია;
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● ალაზნისა და იორის არტეზიული აუზების 5 ჭაბურღილზე, ქართლის არტეზიული აუზის 5
ჭაბურღილზე და კოლხეთისა და წყალტუბოს არტეზიული აუზების 5 ჭაბურღილზე განხორციელდა
აპარატურის ინსტალაცია და განახლებულ ჰიდრომონიტორინგულ ქსელში მათი ჩართვა;
● წარმოებდა მიწისქვეშა წყლების დასაკვირვებელი პუნქტებიდან ავტომატურ უწყვეტ რეჟიმში
მომდინარე ჰიდრომონიტორინგული მაჩვენებლების სისტემატიური კონტროლი. მონიტორინგის
ფარგლებში მონაცემების მიღება ხორციელდებოდა 34 ჭაბურღილიდან (კახეთის, შიდა ქართლისა და
დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან);
● დასრულდა საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური ოლქების, რაიონების და ავტონომიური
რესპუბლიკების, მხარეების (რეგიონების), მუნიციპალიტეტების მიხედვით მიწისქვეშა მტკნარი
სასმელი წყლების საექსპლოატაციო რესურსების გავრცელების რუკის (მ 1:500 000) შედგენა;
● სეზონური დაკვირვების 6 სადგურზე აღებული იქნა ჰიდრობიოლოგიური სინჯები, ასევე, კვლევა
განხორციელდა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედაც;
● საზღვაო ექსპედიციისას შესწავლილ იქნა თევზების ბიომრავალფეროვნება და რიცხოვნობა;
● მიმდინარეობდა თევზის სარეალიზაციო პუნქტების და გადმოცლის ადგილების მონიტორინგი,
იქთიოლოგიური მასალის შეგროვება და მისი დამუშავება.
● მომზადდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს თევზჭერის მონაცემთა ბაზა, რომელშიც ასახულია
თევზჭერის ისტორიული, ასევე, მიმდინარე სტატისტიკა და მისი შესაბამისი ანალიზი;
● გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით, უკრაინისა და ევროკავშირის ქვეყნების 40-მდე
მეცნიერით დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა, რუმინეთის კვლევითი გემით “Mare Nigrum“ ბათუმის
სანაპირო ზოლის ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური და მყარი მცურავი ნარჩენების კვლევები
განახორციელა. ექსპედიციის ფარგლებში 1 960 მეტრის სიღრმიდან ამოღებული სედიმენტიდან
აღებული იქნა მიკრობიოლოგიური სინჯები.
● გაანალიზდა საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტსა და მხარეში მდებარე 61 ტბა და წყალსაცავი.
განხორციელდა იქთიოფაუნის და მსხვილი კიბოსნაირების (მეგაუხერხემლოების) ინვენტარიზაცია,
შეფასდა ცალკეული წყალსატევისა და სახეობის მდგომარეობა. მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები
და წინადადებები. შემუშავდა ინტერაქტიური რუკა.
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