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2

პრიორიტეტული სფერო 1. ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა
აქტივობა 1.3.3. რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: საქართველოს რეგიონებში კულტურული ცხოვრების
გააქტიურება, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით კონკურსების, გამოფენების,
ფესტივალებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური
უმცირესობების
საზოგადოების

თვითმყოფადობის,
ღირებულებათა

კულტურული

სისტემების

მრავალფეროვნების,

დაცვა-შენარჩუნება

რეგიონებში;

რეგიონის მოსახლეობის ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენის ხელშეწყობა
და მოტივაციის ამაღლება.
განხორციელებული ღონისძიებები :
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2019 წლის
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, აქტივობა გულისხმობს საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საანგარიშო პერიოდის
მანძილზე 15 კულტურული პროექტის/ღონისძიების ჩატარებას საქართველოს 30
მუნიციპალიტეტში.

2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში სამინისტროს დაფინანსებითა და ორგანიზებით
განხორციელდა 30-მდე პროექტი, რომლებიც მოიცავდა საქართველოს ყველა
რეგიონის 60-მდე მუნიციპალიტეტს. ეს პროექტებია 2019 წელს „კულტურის
ხელშეწყობის

პროგრამის“

(32

10

02)

ფარგლებში

რეგიონებში

კულტურის

მხარდაჭერის მიზნით დაფინანსებული ღონისძიებები :

3

ჩატარების ადგილი
კონკურსის
N

1

აქტივობა

განმახორციელებელი

სახელწოდება

(რეგიონი,

საპროგნო

ბიუჯეტის

მუნიციპალიტეტი,

ზო

ფაქტობრივი

სოფელი)

ბიუჯეტი

შესრულება

189.309

189.309

25.000

25.000

30531

30531

9875

9875

39434

36604

„სახელოვნებო

ა(ა)იპ

„ხელოვნება

გორისა და ხაშურის

სკოლები

„საქველმოქმედო

საზღვრებს გარეშე“

მუნიციპალიტეტის

დევნილთა

ფონდი ხელოვანები

სოფლები:

კოდა,

დასახლებებში“

თანადგომისათვის“

წეროვანი,

წილკანი,

შავშვები,

სკრა,

კარალეთი,

მეტეხი,

თელიანი,

მოხისი,

ახალსოფელი
2

„ჩვენ

ა(ა)იპ

„უსაზღვრო

გურიის

შეგვიძლია“

„საქველმოქმედო

შესაძლებლობები“

ლანჩხუთის,

ასოციაცია გურია“

რეგიონი,

ოზურგეთის

და

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტები
3.

4.

„ნიჭიერთა

სსიპ

ათწლედის

ზაქარია

„მაღალმთიანი

ქობულეთის,

ბავშვთა

ფალიაშვილის

რეგიონებისთვის

შუახევის,

ორკესტრი

სახელობის

კულტურული

მუნიციპალიტეტები

მაღალმთიანი

ცენტრალური

ცხოვრების

აჭარის

სამუსიკო

ბავშვებისთვის

„ნიჭიერთა

“

ათწლედი“

„პარალელური

ააიპ

კლასი

-

შუაფხო“

„თბილისის

სკოლა

კონკურსი

-

აჭარის

რეგიონი,
ქედას,
ხულოს

ხელმისაწვდომობა
“

ახალი

„კონკურსი

მცხეთა-მთიანეთის

კოლექტივი

მაღალმთიანი

რეგიონი.

ხელოვნებისთვის

რეგიონებისთვის

მუნიციპალიტეტის

კულტურული

სოფელი შუაფხო

დუშეთის

ცხოვრების
ხელმისაწვდომობა
“
5

„კამერული
ორკესტრის

სსიპ

კონკურსი

-

რაჭა-ლეჩხუმისა

და

სახელმწიფო

მაღალმთიანი

სვანეთის

კონცერტი

კამერული

რეგიონებისთვის

ამბროლაურის,

რაჭა-

ორკესტრი“

კულტურული

ცაგერის,

ლენტეხის,

ლეჩხუმში,

ცხოვრების

მესტიის

(სოფ.

ქვემო

ხელმისაწვდომობა

ლატალი)

სვანეთში

6

„თბილისის

და

რეგიონი.
ონის,

მუნიციპალიტეტები.

4

ზემო
სვანეთში“
6

„ცოცხალი

ა(ა)იპ

„პოეზიის

წიგნები“

მეგობართა კლუბი“

ექსკლუზიური

შიდა

და

ქვემო

პროექტი

ქართლის რეგიონები:

125000

124470

30000

30000

50000

50000

150000

150000

დმანისის, ბოლნისის,
გორის,

ბორჯომის,

ხაშურის
მუნიციპალიტეტები.
მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონი:

ყაზბეგის,

მცხეთის,

დუშეთის

მუნიციპალიტეტები.
იმერეთის

რეგიონი:

ზესტაფონის,
ბაღდათის,
წყალტუბოს, საჩხერეს,
ხონის,

ჭიათურის

მუნიციპალიტეტები.
აჭარის

რეგიონი:

ქედას
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი გეგელიძეები,
გურიის

რეგიონში:

ოზურგეთის,
ჩოხატაურის,
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტები.
7

სახალხო

ა(ა)იპ არტგენი

ექსკლუზიური

კახეთი

-

ახმეტა

ფესტივალი

(წყაროები);

„არტგენი“

ქედა; სოფ. მახუნცეთი,

აჭარა

-

იმერეთი, ხონი: სოფ.
გორდი,
8

ტრადიციული

სსიპ

საქართველოს

რეწვის

ხალხური

სახელოსნოები

გამოყენებითი

ს

ხელოვნების

ტრადიციული

მუზეუმი

ექსკლუზიური

და

ქ. ახალციხე, რაბათის
ციხე

ფესტივალი
9

შავი

ზღვის

ფოლკლორის

სსიპ

საქართველოს

ფოლკლორის

ექსკლუზიური

ოზურგეთი, Black Sea
Arena

5

საერთაშორისო

სახელმწიფო ცენტრი

ფესტივალი
10

საქართველოს

ა(ა)იპ საქართველოს

კონკურსი

კახეთისა

სამუსიკო

შემოქმედებითი

„რეგიონებში

ქართლის რეგიონები.

სკოლების

კავშირი

სახელოვნებო

თელავის

მოსწავლეთა

საქართველოს

კონკურსებისა

მე-8

მუსიკალური

ფესტივალების

რეგიონალური

საზოგადოება

ხელშეწყობა“

თენგიზ

შპს

კონკურსი

ამირეჯიბის

მუსიკის

„რეგიონებში

სახელობის მე-

განვითარების

სახელოვნებო

6

ფონდი“

კონკურსებისა

-

12000

12000

ბორჯომი

26996

26996

ექსკლუზიური

თელავი

315000

315000

ექსკლუზიური

სამცხე-ჯავახეთი:

42000

41450

27000

27000

20000

20000

და

და

და

შიდა

გორის

მუნიციპალიტეტები

კონკურსი
11

„კლასიკური

საერთაშორისო

ფესტივალების

ფესტივალი

ხელშეწყობა“

და

კონკურსი
12

მუსიკის

სსიპ

„კლასიკური

საერთაშორისო

მუსიკის

ფესტივალი

განვითარებისა

თელავში

პოპულარიზაციის

დაცვის,
და

ცენტრი“
13

„მრავალფეროვ

სსიპ

გ.

ლეონიძის

ანი

სახელობის

ნინოწმინდა,

საქართველო“

ქართული

ახალქალაქი,

ლიტერატურის

ახალციხე,

მუზეუმი

ქართლი:

ქვემო
ბოლნისი,

მარნეული, სადახლო,
გარდაბანი, წერაქვი. 3.
პანკისის
დუისი,

ხეობა:
საკობიანო,

ბირკიანი /ახმეტა.
14

„კულტურა

სსიპ

გ.

ლეონიძის

ექსკლუზიური

შიდა ქართლი : დიცი,

საზღვრებს

სახელობის

ტირძნისი,

გარეშე“

ქართული

ხურვალეთი,

ლიტერატურის

სამეგრელო

მუზეუმი

სვანეთი, ტყაია, კოკი,

მერეთი,
გორი:
-

ზემო

ორსანტია, ზუგდიდი
15

სწავლება

-

ა(ა)იპ

ოტია

რეგიონებში

კონკურსი

იოსელიანის

სახელოვნებო

„უკეთესი

საზოგადოება

კონკურსებისა

წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
და

6

16

მომავლისათვი

ფესტივალების

ს“

ხელშეწყობა

ფუნჯი

და

კალამი

-

შპს სამი სავარძელი

რეგიონებში

ლანჩხუთის,

ხელოვანთათვის

სახელოვნებო

მუნიციპალიტეტები

მომავლის

კონკურსებისა

მეგზურნი

ფესტივალების

გორის

5495

5032.41

7183

7183

3769

3769

18000

17921.35

ონი, შოვი

17884.5

17884

თუშეთი

10000

10000

შოვი

10000

10000

15000

15000

და

ხელშეწყობა
17

18

19

კონკურს-

რეგიონებში

მარნეულის,

ფესტივალი

ა(ა)იპ დემოსი

სახელოვნებო

ბოლნისის,

„სხვა

კონკურსებისა

საქართველო

ფესტივალების

სად არის“

ხელშეწყობა

აბაშის

ა(ა)იპ

საერთაშორისო

სინერამა“

„ასოციაცია

და

ახალციხის,

წალკის

მუნიციპალიტეტები

რეგიონებში

აბაშის

სახელოვნებო

მუნიციპალიტეტი

საყმაწვილო

კონკურსებისა

კინოფესტივალ

ფესტივალების

წყემი),

ი

ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტი

კონკურსი

ნოქალაქევი,

თანამედროვე

ოზურგეთი, ბათუმი

ცვალებადი

ა(ა)იპ

პეიზაჟი

გალერეა

მოძრავი

და

(სოფ. ძველი აბაშა და
მარტვილის

სახვითი
ხელოვნების
განვითარება
თბილისსა

და

რეგიონებში
20

ლანდშაფტი,

ა(ა)იპ

დრო

გაერთიანება

თანამედროვე

სეკატორი

სახვითი

და

მეხსიერება

არტ

კონკურსი

ხელოვნების
განვითარება
თბილისსა

და

რეგიონებში
21

აქთუშეთი

-

ა(ა)იპ „აქთუშეთი“

სავსე მთვარე

კონკურსი
ფესტივალების
ხელშეწყობა

22

ჯადოსნური

შპს „ართბით გრუპ“

მთა, შოვი

კონკურსი
ფესტივალების
ხელშეწყობა

23

საერთაშორისო

ა(ა)იპ

ფესტივალი

კავკასია“

„ერთი

„ერთი

კონკურსი

ქვემო

ქართლი,

ფესტივალების

მარნეულის

ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტი

7

კავკასია“
24

25

„კინო

სსიპ

ექსკლუზივი

სკოლაში“

კინემატოგრაფიის

რეგიონების

ეროვნული ცენტრი

სკოლები

მეგრული

ა(ა)იპ

ნანის,

„ჰეიამო“

დატირების,
ზარისა
ბავშვთა

და

საქართველოს

100000

100000

4982

4982

6950

6950

ოზურგეთი

12523

12523

ვანი, ბორჯომი, კასპი,

60000

60000

საჯარო

ფონდი

საქართველოს

წალენჯიხისა

სსიპ

ფოლკლორის

ზუგდიდის

ფოკლორის

ეროვნული

მუნიციპალიტეტის

სახელმწიფო ცენტრი

ცენტრის

მიერ

მიერ

და

სოფლები:

ანაკლია,

გამოცხადებული

ჩხორია,

მუჟავა,

სათქმელი

კონკურსი

საჩინო,

ჩქვალერი,

ნიმუშების

ფოლკლორული

მიქავა,

ფიქსირება

იდეა“

ჭალე

„შენი

დაბა

ჯვარი,

(ექსპედიცია)
26

ინეგოლსა

ა(ა)იპ

ფონდი

საქართველოს

ხულოს, შუახევისა და

(თურქეთი) და

„ქართული გალობა“;

ფოლკლორის

ქედის

აჭარაში

სსიპ

სახელმწიფო

მუნიციპალიტეტები

მცხოვრები

სახელმწიფო ცენტრი

ფოლკლორის

ცენტრის

მიერ

აჭარლების

გამოცხადებული

ტრადიციული

კონკურსი

ცეკვისა

ფოლკლორული

და

საცეკვაო

„შენი

იდეა“

დასაკრავების
შედარებითი
შესწავლა
(კომპლექსური
ექსპედიცია
აჭარაში)
27

სალოტბარო

სსიპ

ფოლკლორის

სსიპ-ის

მიერ

სკოლების

სახელმწიფო ცენტრი

ინიცირებული

სსიპ

სსიპ-ის

ფესტივალი
„მომავლის
ხმები“
28

ხალხური
საღამოები

15

ფოლკლორის

სახელმწიფო ცენტრი

მიერ

ინიცირებული

თელავი,

ფოლკლორულ

გორი,

ი

ოზურგეთი

ანსამბლის

ყვარელი,
ხაშური,

მონაწილეობი
თ
საქართველოს
8

8

მუნიციპალიტე
ტში
1.193.413.5

გარდა

ზემოაღნიშნული

პროექტებისა,

სამინისტროს

ხელშეწყობით

1.359.479.76

განხორციელდა

სხვადასხვა კულტურული პროექტი რეგიონებში, რომელთაგან ნაწილი „ჩეკ-ინ ჯორჯიას“
ფარგლებში, ნაწილი კი - კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა.
ზემოაღნიშნულ პროექტთა ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 319.556.42 ლარი შეადგინა.
ესენია :


ფესტივალი 4GB, საგურამოში, განმახორციელებელი : შპს ენსო პლიუსი, ბიუჯეტი :
142.200 ლ



Jazz and Wine Fest, წინანდალში, განმახორციელებელი: შპს ისთერნ პრომოუშენს,
ბიუჯეტი : 142. 200 ლ



ბახმარო SunSet Fest, განმახორციელებელი : შპს Post ალიონი, ბიუჯეტი : 35. 550 ლ.



კომედიის

ფესტივალი

გორში,

განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ

საქართველოს

რეგიონული ხელოვნების განვითარების ცენტრი, ბიუჯეტი : 35.000 ლ.


ბლუზ ფესტივალი ლაგოდეხში, განმახორციელებელი : შპს ბლუზ ვილიჯ.ჯი, 106.650
ლ.



ჭაჭის ფესტივალი თელავში, განმახორციელებელი : ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების
ასოციაცია, ბიუჯეტი : 14.220 ლ.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში, საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში
დაგეგმილი იყო 15 კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელება.
საანგარიშო პერიოდში, 60-მდე მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 35 პროექტი.
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 1,517,000 ლარით და ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 1.679.036 ლარი.
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ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

1.3.3

რეგიონებში

კულტურის

მხარდაჭერა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად რეგიონებში კულტურის სფეროში

2019

განხორციელდება 15 პროექტი და კულტურული

მუნიციპალიტეტში

ღონისძიებები ჩატარდება 30 მუნიციპალიტეტში

კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი

წელს

საქართველოს

60-მდე

განხორციელდა

35

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 1,517,000 ლარი

შესრულებ

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელებ

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულ

რეიტინგი

ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 1.679.036 ლარი

არ შესრულდა

X
პროცესი

პროცესი

ია
სტატუსი

X

აქტივობა 1.3.4. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო/კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
სააგენტო
აქტივობის

მიზანი:

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლების

მოვლა-

შენარჩუნება
განხორციელებული ღონისძიებები
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,

ობიექტების

არქეოლოგიური

შესწავლა-
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კონსერვაციისა

და

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლების

კონსერვაციის

თვალსაზრისით, აქტივობები გეგმის მიხედვით ხორციელდებოდა.
საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა
რეაბილიტაცია

(მათ

მუნიციპალიტეტი,

ს.

კულტურული მემკვიდრეობის 40-მდე ძეგლის

შორის,

სამცხე-ჯავახეთის

თისელი

შიდა

ქართლის

რეგიონი
რეგიონი:

:
ქ.

ახალციხის
გორი

გორის

მინიციპალიტეტი, ს. ქვახვრელი ხაშურის მუნციპალიტეტი, ს. ნაბახტევი, კასპის
მუნციპალიტეტი,

გრაკლიანი

კახეთის

რეგიონი,

ყვარლის

მუნციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს მუნციპალიტეტი, დიდნაური საგარეჯოს მუნციპალიტეტი, ს.
უჯარმა. ს. უდაბნო ქვემო ქართლის რეგიონი: თეთრიწყაროს მუნციპალიტეტი,
სამშვილდე რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონი: ლენტეხის მუნციპალიტეტი. ს.
ბულეში

ცაგერის

მუნციპალიტეტი

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

რეგიონი:

წალენჯიხის მუნციპალიტეტი სენაკის მუნციპალიტეტი, ს. ნოქალაქევი მარტვილის
მუნციპალიტეტი, ს. ხუნწი ზუგდიდის მუნციპალიტეტი, ს. ცვანე, იმერეთის
რეგიონი: ჭიათურის მუნციპალიტეტი, ს. ითხვისი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი:
მცხეთის მუნციპალიტეტი, ს. ძალისა).
გარდა ამისა, აქტივობის ფარგლებში, განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები :


ვარძიის ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები



სენაკის მუნიციპალიტეტში, კვაუთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის
სამღვდელო-სადიაკვნო

და

აღსავლის

3

კარის

შესაცვლელად

საზეინკლო

ქვის

საკონსერვაციო

სამუშაოები

მომსახურება


ატენის სიონის ქვის კონსერვაცია



გორის

მუნიციპალიტეტი,

ატენის

სიონის

(ინტერიერში ჩრდილოთ აფსიდის ქვის კონსერვაცია)


ყვარლის მუნიციპალიტეტი, იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის ზურაბ
ჭავჭავაძისა და მისი წინაპრების საგვარეულო საფლავებზე არსებული წარწერების,
თარიღებისა და ღერბების (რვა ერთეული სკულპტურა) შესაკეთებლად მოქანდაკის
მიერ გაწეული მომსახურება
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ვარძიის

კლდეში

ნაკვეთი

კომპლექსის

გადარჩენის

გეგმის-

მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევებისა და შესაბამისი ფიზიკური
სამუშაოების ფარგლებში ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიაზე, საკვლევ
საექსპედიციო ბაზის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის მოწყობა


ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის
გადარჩენის გეგმის - მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევებისა და
შესაბამისი ფიზიკური სამუშაოები



მურღულის მიდამოებში მეტალურგიული კერების, მეგალითური კულტურის
ძეგლების, ფერადი ლითონების ტექნოლოგიური დამუშავების გამოვლენის მიზნით
დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარება



მურღულის მიდამოებში მეტალურგიული კერების, მეგალითური კულტურის
ძეგლების, ფერადი ლითონების ტექნოლოგიური დამუშავების გამოვლენის მიზნით
დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარება



მურღულის მიდამოებში მეტალურგიული კერების, მეგალითური კულტურის
ძეგლების, ფერადი ლითონების ტექნოლოგიური დამუშავების გამოვლენის მიზნით
დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარება



ატენის სიონის ირგვლივ ჩამონადენი წყლების ჰიდრომოდელების შემუშავება



ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძის ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის
ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ძველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები



ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძის ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის
ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ძველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები



კასპის მუნიციპალიტეტი, რკონის კომპლექსში შემავალი ღვთისშობლის ტაძრის,
ინტერიერის პრევენციული-დროებითი ფიქსაცია და გამაგრება



თელავის მუნიციალიტეტი, იყალთოს მონასტრეში ჩრდილოეთ მინაშენის საბჯენი
თაღის, ჰორიზონტალური კარნიზის დონეზე გაჩენილი მნიშვნელოვანი ბზარების,
ქვის სანაპირე წყობის დაზიანებული და ნაწილობრივ ჩამოშლილი ფრაგმენტების
პრევენციული-დროებითი ფიქსაცია და გამაგრების სამუშაოები



სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი, ხევის სიონის ეკლესიის კომპლექსში საყრდენი
კედლის რღვევის შედეგად ეკლესიის გაშიშვლებული საძირკველის გამაგრების
სამუშაოები
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ქ. თბილისში, შ. რუსთაველის გამზ. №25-ში მდებარე „ზაქარია ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის“ შენობის,
ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის მქონე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის,
კონსტრუქციების გაძლიერების I ეტაპით გათვალისწინებული სამუშოები



ქ. თბილისში, შ. რუსთაველის გამზ. №25-ში მდებარე „ზაქარია ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის“ შენობის,
ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის მქონე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის,
კონსტრუქციების გაძლიერების I ეტაპით გათვალისწინებული სამუშოები



ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის
სარებილიტაციო სამუშაოები



ქ. ქუთაისის ბაგრატის ტაძრის ტერიტორიის დასუფთავება



"გარეჯის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსების (საბერეები, მრავალწყარო) -



ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სიონის ეკლესიის გადაუდებელი რეაბილიტაციის (II
ეტაპის) სამუშაოები



სვეტიხცოვლის სამონასტრო კომპლექსის დასავლეთ კარიბჭის ქვის კონსერვაცია და
რეაბილიტაციის სამუშოები და სხვ.

ჯამში აქტივობის ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 14.198.767 ლარი შეადგინა. მოცემული მაჩვენებელი
მოიცავს თვითმმართველ ქალაქებსაც.
ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.4 კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს
კულტურისა

განათლების,

მეცნიერების,

და

სპორტის

სამინისტრო/კულტურული

მემკვიდრეობის

დაცვის სააგენტო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის

2019 წელს, რეაბილიტირებულია რეგიონებში

რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში

მდებარე

მყოფი ძეგლების ყოველწლიური მაჩვენებელი 50-ზე

ძეგლი

კულტურული

მემკვიდრეობის

40

მეტი

13

ბიუჯეტი
ფაქტობრივი: 14.198.767 ლარი

საპროგნოზო: 3,101,000 ლარი

შესრულებ

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელებ

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულ

რეიტინგი

ის
შეფასება

არ შესრულდა

X
პროცესი

პროცესი

ია
სტატუსი

X

აქტივობა 1.3.5. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო

აქტივობის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
განხორციელებული ღონისძიებები
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
2019 წელსაც აგრძელებდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული
10 სსიპ-ის (მუზეუმებისა და სახლ-მუზეუმების) დაფინანსებას. ეს სსიპ მუზეუმებია:


სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა
- 45.000 ლარი)



სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის

სახელმწიფო მუზეუმი (სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა - 95.000 ლარი)


სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული თანხა - 80.000 ლარი)



სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი (სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა - 50.000 ლარი)
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სსიპ

- დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი

(სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა - 180.000 ლარი)


სსიპ - საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი (სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა - 95.000 ლარი)



სსიპ - ი. ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული თანხა - 65.000 ლარი)



სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ- მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
თანხა - 40.000 ლარი)



სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული თანხა - 40.000 ლარი)



სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
თანხა - 469.000 ლარი).

მუზეუმები ზემოაღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში ახორციელებენ სამუზეუმო
საქმიანობას, ორგანიზაციის ადმინისტრაციული, კომუნალური ხარჯებისა და
შრომითი

ანაზღაურების

უზრუნველყოფას.

2019

წელს

განხორციელებული

ასიგნებების ფარგლებში 10 სსიპ მუზეუმში ჯამში განხორციელდა 100-მდე
სხვადასხვა შინაარსის აქტივობა - გამოფენები, კონფერენციები, საგანმანათლებლო
პროგრამები და სხვ.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი და დავით და გიორგი ერისთავების
სახლ-მუზეუმი გაერთიანდა სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურაში. შესაბამისად, სამიზნე მაჩვენებელში
მითითებული სსიპ-ების რაოდენობა შემცირდა 12-იდან 10-მდე.
აქტივობის ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შესრულებამ 1.159.000 ლარი შეადგინა.
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ამოცანა 1.3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 1.3.5 კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
ყოველწლიურად

შესრულებული:
განხორციელდება

რეგიონებში

2019

წელს,

განხორციელდა

რეგიონებში

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 13 სსიპ-

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10

ის

სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე,

(მუზეუმების,

მუზეუმ-ნაკრძალების,

სახლ-

მუზეუმების) დაფინანსება

მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 983,000 ლარი

შესრულებ

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი

ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 1.159.000 ლარი

X

არ შესრულდა

X

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელებ

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებულ

პროცესი

პროცესი

ია
სტატუსი

პრიორიტეტული

სფერო

2.

სოციალური

პირობები

და

ცხოვრების დონე
აქტივობა 2.1.2 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა
კომპეტენციების
განვითარების

ამაღლების

მხარდაჭერა,

მიმართულებით,

ასევე,

კერძოდ,

პროფესიული

მეწარმეობის

უნარების

მასწავლებლებისა

და
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დირექტორებისათვის მეწარმეობრივი ხედვისა და მეწარმეობისთვის აუცილებელი
კომპეტენციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, პიროვნული გაძლიერება სამეწარმეო
საქმის

წამოსაწყებად,

მეწარმეობრივი

საქმიანობასთან

მიმართებაში

თვით

ეფექტიანობის განცდის ფორმირება, მათ მიერ სტუდენტებისათვის მეწარმეობრივი
ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები :
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება ითვალისწინებს სამინისტროს სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტრენინგების ჩატარებას საჯარო პროფესიული
სასწავლებლების მასწავლებელთა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთათვის
მეწარმეობის უნარების განვითარების მიმართულებით.
საანგარიშო პერიოდში სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა
განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ევროპის განათლების ფონდთან (ETF)
თანამშრომლობით, ექსპერტთა და ტრენერ-კონსულტანტთა სამუშაო ჯგუფის
მონაწილეობით, შემუშავდა ტრენინგ-მოდული სახელწოდებით
მასწავლებელთა

სამეწარმეო

კომპეტენციების

“პროფესიულ

განვითარება“

(ტრენინგის

ხანგრძლივობა - 24 საკონტაქტო საათი), რომელიც დამტკიცდა ცენტრის ბრძანებით
#146 5.07.2019.
ტრენინგები

პროფესიულ

კომპეტენციების
მოდულის

მასწავლებელთა

განვითარების

მიხედვით,

2019

და

მიმართულებით,

წლის

დირექტორთა
ზემოაღნიშნული

ივლის-დეკემბერში

სამეწარმეო
ტრენინგ-

ორგანიზებული

იქნა

თბილისისა და ქვეყნის 6 რეგიონის (კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთამთიანეთი, იმერეთი, აჭარა) 9 საჯარო პროფესიულ სასწავლებელში და მათში
მონაწილეობდა 186 პროფესიული მასწავლებელი. ტრენინგების ფაქტობრივმა
ბიუჯეტმა შეადგინა 24720 ლარი.
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ტრენინგის მიზანს შეადგენდა მონაწილეთათვის მეწარმეობისათვის აუცილებელი
კომპეტენციების ფორმირება, მეწარმეობრივი ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა,
პიროვნული

გაძლიერება

სამეწარმეო

საქმის

წამოსაწყებად,

სამეწარმეო

საქმიანობასთან მიმართებაში თვითეფექტიანობის განცდის ფორმირება. ტრენინგი
ორიენტირებულია როგორც უშუალოდ სამიზნე ჯგუფზე, ვისთანაც ტრენერები
ეცდებიან ზემოაღნიშნული მიზნის მიღწევას, ასევე არაპირდაპირ - პროფესიული
სასწავლებლების სტუდენტებზეც, რომელთაც ტრენინგის მონაწილე მასწავლებლები
უნდა დაეხმარონ მეწარმეობრივი ხედვის ჩამოყალიბებაში.
ტრენინგის თემატიკა/გეგმა:


თანამშრომლობა და გამოწვევები;



,,შეიცან თავი შენი’’



მონაწილეთა თვითშეფასება



მასტერკლასი საკვანძო კომპეტენციებზე



კომპეტენციაზე დაფუძნებული სწავლება



საკვანძო კომპეტენციები საგაკვეთილო პროცესში



მასტერკლასი ღირებულებაზე დაფუძნებულ პედაგოგიკაზე



პოზიტიური და პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა



არამეწარმე მეწარმეები



ნაწილებიდან სრულამდე - მასტერკლასი სამეწარმეო კომპეტენციებზე



მასტერკლასი - სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩო მოქმედებაში;



ქეისები ქართველ მასწავლებელთა პრაქტიკიდან - მეწარმე მასწავლებელი



ენტრეკომპის კომპეტენციების დონე



,,მსოფლიო

კაფე’’

-

სამეწარმეო

კომპეტენციების

განვითარებაში

დაინტერესებული მხარეების (სთეიქჰოლდერები) მხარდაჭერის სტრატეგიები


,,მთაზე ასვლა’’ - საკუთარი შესაძლებლობების განსაზღვრა.

ტრენინგის მონაწილეთა რაოდენობის განაწილება რეგიონების მიხედვით ასეთია:
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რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, სოფელი
კახეთი, გურჯაანი
მცხეთა-მთიანეთი,
სოფ.
წინამძღვრიანთკარი
შოდა ქართლი, გორი

სასწავლებელი
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“
სსიპ
ილია
წინამძღვრიშვილის
საზოგადოებრივი კოლეჯი
ა(ა)იპ
პროფესიული
კოლეჯი
„განთიადი“
სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“
სსიპ
საზოგადოებრივი
კოლეჯი
„იბერია“
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი
ტალღა“

ქვემო ქართლი, რუსთავი
იმერეთი, ქუთაისი
აჭარა, ქობულეთი

გარდა

ამისა,

სასწავლებელშიც:

ტრეინინგები

სსიპ

ჩატარდა

საზოგადოებრივი

მონაწილეთა რაოდენობა
33 მონაწილე
15 მონაწილე
25 მონაწილე
25 მონაწილე
21 მონაწილე
17 მასწავლებელი

თბილისის

კოლეჯი

3

პროფესიულ

"გლდანის

პროფესიული

მომზადების ცენტრში", სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ "სპექტრში" და ა(ა)იპ
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში, სადაც ტრენინგი გაიარა 50-მა მასწავლებელმა.
2019 წლის 11 დეკემბერს თბილისში (სასტუმრო „რედისონ-ბლუ ივერიაში“),
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ეგიდით,
ევროპის განათლების ფონდთან (ETF) თანამშრომლობით, ჩატარდა ტრენინგი
სამეწარმეო

კომპეტენციების

საგანმანათლებლო
მონაწილეობდნენ

განვითარების

დაწესებულებების
საჯარო

პროფესიული

მიმართულებით

პროფესიული

მენეჯერებისათვის.

აქტივობაში

სასწავლებლების

დირექტორები

და

ადმინისტრაციის წევრები ქვეყნის მასშტაბით (ჯამში 12 დირექტორი, ასევე,
დირექტორის

მოადგილეები,

ხარისხის

მართვის

მენეჯერები),

უმაღლესი

საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული პროგრამების განყოფილების
ხელმძღვანელები.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

საანგარიშო

პერიოდში,

ტრენინგი

"მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 50-მა მასწავლებელმა და 12-მა
დირექტორმა.
აქტივობის ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 25.000 ლარი შეადგინა.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

ამაღლება

ინოვაციების

და

მეწარმეობის

მიმართულებით.

ასევე,
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თანამშრომლობის

წახალისება

უნარ

ჩვევების

განვითარებისა

და

დასაქმების

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.2

პროფესიული

განათლების

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2019 წელს ჩატარდება ტრენინგები "მეწარმეობის

2019 წელს ტრენინგი "მეწარმეობის უნარების

უნარების

განვითარება" გაიარა 50-მა მასწავლებელმა და

განვითარება"

პილოტირება:

პილოტირებაში მონაწილეობას მიიღებს საჯარო
პროფესიული

სასწავლებლების

მინიმუმ

12-მა დირექტორმა

50

მასწავლებელი და 5 დირექტორი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 5,000 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 25000ლარი

X

არ შესრულდა

X

განხორციელების
პროცესი ჯერ არ

განხორციელები
ს
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელე
ბის პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ
ლია

სტატუსი

აქტივობა 2.1.3. პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სწრაფად და მუდმივად ცვლადი შრომის ბაზრის
მოთხოვნების დაკმაყოფილება
განხორციელებული ღონისძიებები:
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საანგარიშო

პერიოდში

სახელმწიფო

პროფესიულ

დაწესებულებებში განხორციელდა საგაზაფხულო

საგანმანათლებლო

და საშემოდგომო მიღება,

რომლის ფარგლებშიც სოფლად არსებულ პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაირიცხა
3253 პირი. თუმცა, 2019 წელს პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ
სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ)
სტუდენტთა რაოდენობა 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 2%-ით

ვერ

გაიზარდა. აქტივობისათვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შესრულებამ 8.088.426 ლარი
შეადგინა.
აქტივობის ფარგლებში ვაუჩერული დაფინანსება გამოიყო როგორც 2019 წლის
გაზაფხულზე

და

შემოდომაზე

ჩარიცხული

სტუდენტებისათვის,

ასევე

წინა

მიღებებზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის, რომელთაც ჯერ არ დაუსრულებით
სწავლა პროგრამის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე და აქვთ სტუდენტის სტატუსი.

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, სოფლად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობამ საერთო ჯამში შეადგინა
3253 პირი.
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,278,600 ლარით, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 8.088.426 ლარი.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

ინოვაციების

უნარ-ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.3

პროფესიული

განათლების

განვითარების ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:
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2019

წელს

პროფესიული

განმახორციელებელ

პროგრამების

2019

წელს

პროფესიული

სახელმწიფო

განმახორციელებელ

პროგრამების
სახელმწიფო

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად)

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სოფლად)

ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 2016 წლის

ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 2018 წლის

მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე

მაჩვენებელთან შედარებით არ გაზრდილა

2%-ით
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 4,278,600 ლარი

ფაქტობრივი: 8.088.426 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

არ შესრულდა

X
განხორციელების
პროცესი ჯერ არ

განხორციელები
ს
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელე
ბის პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ
ლია

სტატუსი

აქტივობა 2.1.4. ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: ეროვნული უმცირესობების პროფესიული განვითარებისა
და დასაქმების ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
აქტივობა მოიცავს ეროვნული უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებას
და, ასევე, მათ გადამზადებას საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების
პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და

სპორტის

სამინისტროს

სსიპ

-ზურაბ

ჟვანიას

სახელობის

სახელმწიფო

ადმინისტრირების სკოლის მიერ.
აქტივობის ფარგლებში, 2019 წლის მონაცემებით სახელმწიფო ენის სწავლების
პროგრამით ისარგებლა ეროვნული უმცირესობის 3545-მა წარმომადგენელმა, მათ
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შორის სამიზნე რეგიონებში - 3296-მა; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების
პროგრამით კი ისარგებლა 366-მა პირმა.
საჯარო მმართველობა და ადმინისტრირება
N

მუნიციპალიტეტი

მიმართულება
ადამიანური რესურსების
მართვა
სახელმწიფო შესყიდვები

1
მარტვილი

2

რაოდენობა

3

4
5

ფინანსური აუდიტის სფერო

2

ჯამი
1

11

საბაზისო კომპიუტერული პროგრამა

66

სულ:

366

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო

სახელმწიფო ენის

სწავლების პროგრამით სარგებელს მიიღებდა 3,300 ეროვნული უმცირესობის
წარმომადგენელი, ხოლო საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის
ფარგლებში 300 პოტენციური მსმენელის გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში,
სახელმწიფო

ენის

უმცირესობის

სწავლების

პროგრამით

წარმომადგენელმა,

ხოლო

ისარგებლა
საჯარო

3296-მა

ეროვნული

მმართველობისა

და

ადმინისტრირების პროგრამით ისარგებლა 366-მა პირმა.
აქტივობის ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 2.320.830 ლარი შეადგინა.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.4

ეროვნული

უმცირესობების

პროფესიული გადამზადება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
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დაგეგმილი:
2019

წელს

პროგრამით

შესრულებული:
სახელმწიფო
ისარგებლებს

ენის

სწავლების

2019

წელს

3300

ეროვნული

პროგრამით

სახელმწიფო
ისარგებლა

ენის

სწავლების

3296-მა

ეროვნული

უმცირესობის წარმომადგენელი;

უმცირესობის წარმომადგენელმა;

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების

პროგრამის

პროგრამით ისარგებლა 366-მა პირმა

ფარგლებში

გადამზადდება

300

პოტენციური მსმენელი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 2,300,000 ლარი

ფაქტობრივი: 2.320.830 ლარი

სრულად
შესრულდა

უმეტესწილად
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ
დაწყებულა

ს
პროცესი
მიმდინარეობს

პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
შეწყვეტილია

ბის პროცესი
დასრულებუ

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

X

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.1.8. ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის
ტრადიციების

მიზანი:
დაცვა,

რეგიონებში
განვითარება

ქართული
და

თეატრალური

პოპულარიზაცია.

ხელოვნების
პროფესიული

თეატრალური ხელოვნების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება
განხორციელებული ღონისძიებები
2019 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ სადადგმო/საგასტროლო ხარჯებით ხელი შეუწყო რეგიონულ სსიპ
თეატრებს. კერძოდ, “კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ (კოდი 32 10 02)
ფარგლებში, ჯამურად 259 336 ლარით, რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის
მიზნით, კონკურსის ან ექსკლუზიური გზით, დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები :

24

ჩატარების
ადგილი (რეგიონი,

N
1

ღონისძიება

განმახორციელებელი

ახალციხის

სსიპ

მესხეთის

ქართული

(ახალციხის

დრამატურგიის

პროფესიული

ფესტივალი

სახელმწიფო

კონკურსი

მუნიციპალიტეტი,

ფაქტიური

სოფელი)

ბიუჯეტი

ექსკლუზიური

ახალციხე

20000

კონკურსი

ჭიათურის

23175

დრამატული
თეატრი)
2

3

სპექტაკლი

სსიპ

„განკიცხულნი“

თეატრი

სპექტაკლი „ბომბი“

სსიპ

ჭიათურის

მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის

ექსკლუზიური

თეატრი
4

5

6

სპექტაკლი

სსიპ

„ცხრაკლიტული“

თეატრი

სპექტაკლი

სსიპ

„სული

რომ ამომდიოდა“

თეატრი

სპექტაკლი „კოცნა“

სსიპ

8

9993

მუნიციპალიტეტი
თელავის

ექსკლუზიური

თელავის

10000

მუნიციპალიტეტი
თელავის

ექსკლუზიური

ზესტაფონის

10000

მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის

ექსკლუზიური

თეატრი
7

ჭიათურის

ოზურგეთის

10000

მუნიციპალიტეტი

სპექტაკლი „ხალხის

სსიპ

მტერი“

თეატრი

დმანისის

სპექტაკლი

სსიპ გორის თეატრი

ექსკლუზიური

დმანისის

10000

მუნიციპალიტეტი
ექსკლუზიური

„სამანიშვილის

გორის

10000

მუნიციპალიტეტი

დედინაცვალი“
9

სპექტაკლი

„ძალად

სსიპ სენაკის თეატრი

ექსკლუზიური

ექიმი“
10

11

12

სსიპ

რაინდები“

თოჯინების თეატრი

სპექტაკლი

სსიპ

„ზღვარზე“

თეატრი
„შვლის

ნუკრი“
13

სსიპ

ბორჯომის

ზუგდიდის

ექსკლუზიური

სენაკის

7500

მუნიციპალიტეტი
ექსკლუზიური

ზუგდიდის

7848

მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის

ექსკლუზიური

თოჯინების თეატრი

სსიპ

ალ.

სსიპ

ალ.

გრიბოედოვის

სახ.

გრიბოედოვის

სახ.

დრამატული

10000

მუნიციპალიტეტი

სპექტაკლი „ნახერხის

სპექტაკლი

სენაკის

დრამატული თეატრი

გურჯაანის

7500

მუნიციპალიტეტი
კონკურსი

ახალციხე,

7330

ტყიბული,
ჭიათურა

თეატრის
გასტროლები
საქართველოს
რეგიონებში
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14

სსიპ

შოთა

რუსთაველის

სახ.

დრამატული

სსიპ

შოთა

რუსთაველის

კონკურსი

სახ.

ონი,

17350

ამბროლაური,

დრამატული თეატრი

ცაგერი, ლენტეხი,

თეატრის

ახალციხე

გასტროლები
რეგიონებში
15

16

სპექტაკლ

„ბაკულას

სსიპ

კოტე

კონკურსი

ღორების“

მარჯანიშვილის

საგასტროლო ტურნე

პროფესიული

რეგიონებში

სახელმწიფო თეატრი

ჩრდილების

სსიპ

თეატრის

სახელმწიფო თეატრი

ამბროლაური,

„აფხაზეთი“

ღები

გასტროლები

ზემო

სახ.

ახალციხე,

ჩრდილების

19460

თელავი

კონკურსი

ონი,

15000

და ქვემო რაჭაში
17

მოზარდ

სსიპ

მაყურებელთა

ნოდარ

თეატრის

სახელობის

გასტროლები

რაჭა-

ლეჩხუმსა და ქვემო

თბილისის

კონკურსი

დუმბაძის

15850

ამბროლაური,

მოზარდ

მაყურებელთა

ტყიბული,

ონი, ცაგერი, შოვი,

სახ.

უწერა,

დრამატული თეატრი

ლენტეხი,

თერჯოლა

სვანეთში
18

თბილისის

გიორგი

მიქელაძის

სახ.

სსიპ

თბილისის

გიორგი

მიქელაძის

კონკურსი

მარნეული,

14330

დმანისი,

თოჯინების

სახელობის

ოზურგეთი,

პროფესიული

თოჯინების

სამტრედია,

სახელმწიფო

პროფესიული

ხულო

თეატრის

სახელმწიფო თეატრი

საგასტროლო ტურნე
რეგიონებში
19

მიხეილ

სსიპ

თუმანიშვილის

თუმანიშვილის

თეატრის

კინომსახიობთა

საგასტროლო ტურნე

პროფესიული

საქართველოს

თეატრი

3

მიხეილ

კონკურსი

აბაშა

10000

ექსკლუზიური

ზესტაფონი

10000

სახ.

რეგიონში
20

21

სპექტაკლი

სსიპ

ზესტაფონის

„აფეთქებული“

თეატრი

სპექტაკლი

სსიპ გორის თეატრი

ექსკლუზიური

გორი

10000

სსიპ ცხინვალის ივ.

სსიპ ცხინვალის ივ.

ექსკლუზიური

თელავი, ვანი

4000

მაჩაბლის

მაჩაბლის

„კოლონია“
22

სახ.

სახ.

26

თეატრის

თეატრი

გასტროლები
საქართველოს
ქალაქებში

ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო რეგიონებში მდებარე 11
სახელოვნებო

სსიპ

და

11

სხვადასხვა

ღონისძიების

დაფინანსება.

აგრეთვე,

რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების

დაფინანსება.

საანგარიშო

მდებარე

პერიოდში,

აქტივობის

ფარგლებში

რეგიონებში

11

სახელოვნებო სსიპ დაფინანსდა 15 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის (სპექტაკლისა და
გასტროლისათვის) საჭირო ხარჯებით და ასევე, სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ყველა ხარჯით, ჯამში, 2.781.380 ლარით.
2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,248,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 3.040.716 ლარი.

ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

ასევე,

დასაქმების

ხელშეწყობით

ხელოვნების

განვითარების

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.8

ღონისძიებები
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად
დაქვემდებარებაში

კულტურის

სამინისტროს

არსებული,

რეგიონებში

მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ ფინანსდება 11
სხვადასხვა

ღონისძიების

2019 წელს, რეგიონებში მდებარე 13 სახელოვნებო
სსიპ

დაფინანსდა

15

სხვადასხვა

ღონისძიებისთვის საჭირო ხარჯებით;

ორგანიზებისათვის

საჭირო თანხით;
ყოველწლიურად
დაქვემდებარებაში
მდებარე

კულტურის

სამინისტროს

არსებული

სახელოვნებო

რეგიონებში
11

სსიპ-ის

სამინისტროს
რეგიონული

დაქვემდებარებაში არსებული
თეატრი

12

დაფინანსდა

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით
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ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება:

(მათ

პერსონალის

(მათ

სადადგმო/საგასტროლო ხარჯი)

ტექნიკური

პერსონალის)

შორის

მსახიობებისა

და

ხელფასები

და

შორის,

პერსონალის

ხელფასები

და

თითოეულ თეატრში 4 პრემიერის სადადგმო
ხარჯი
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 4,248,000 ლარი

ფაქტობრივი: 3,040,716 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

რეიტინგი

არ შესრულდა

X

შესრულებ
ის
შეფასება

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.1.9. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

რეგიონებში

სახელოვნებო

დარგების

განვითარების

ხელშეწყობა, სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა და ადგილობრივი
კულტურული
არსებული

პოტენციალის

სსიპ

გააქტიურება;

ორგანიზაციების

სამინისტროს

ფუნქციონირებისათვის

დაქვემდებარებაში
ყოველწლიური

დაფინანსება
განხორციელებული ღონისძიებები:
2019 წელს სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულმა 2-მა სახელოვნებო
ორგანიზაციამ

(სსიპ

გორის

სულხან

ცინცაძის

სახელობის

სსიპ

სამუსიკო-

საზოგადოებრივი კოლეჯი და სსიპ თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის
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სამუსიკო სასწავლებელი) მიიღო ფუნქციონირებისათვის საჭირო

და სამოქმედო

გეგმით გათვალისწინებული დაფინანსება.
კერძოდ, სსიპ-გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი
კოლეჯის 2019 წლის ბიუჯეტმა - ფაქტიურმა ხარჯმა (პროგრამული კოდები 32 03 01
30 და 32 09 11) - შეადგინა 234 708 ლარი.
რაც შეეხება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელს,
სასწავლებლის წლიურმა დაფინანსებამ - ფაქტიურმა ხარჯმა - (პროგრამული კოდი
32 09 07) – 245 000 ლარი.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019

წელს,

აქტივობის

ფარგლებში,

დაგეგმილი

იყო

სამინისტროს

დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების დაფინანსება. საანგარიშო
პერიოდში,

წლის

მიმართულებით

განმავლობაში
სამინისტროს

დაფინანსდა

სახელოვნებო

დაქვემდებარებაში

არსებული

განათლების
2

სსიპ-ის

ფუნქციონირება.
2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 480,000 ლარით. ჯამში, ორივე სახელოვნებო
სასწავლებელი დაფინანსდა 479,708 ლარის ოდენობის თანხით.
ამოცანა

2.1:

ცნობიერების

თანამშრომლობის

ამაღლება

წახალისება

უნარ

ინოვაციების
ჩვევების

და

მეწარმეობის

განვითარებისა

და

მიმართულებით.

დასაქმების

ასევე,

ხელშეწყობით

(განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის)
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.1.9

სახელოვნებო

განათლების

ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
ყოველწლიურად

შესრულებული:
რეგიონებში

სახელოვნებო

2019

წლის

განმავლობაში

დაფინანსდა
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განათლების

ხელშეწყობა

დაქვემდებარებაში

არსებული

სამინისტროს

სახელოვნებო

2

სამინისტროს

სსიპ-ის

ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსებით

განათლების

მიმართულებით

დაქვემდებარებაში

არსებული

2

სსიპ-ის ფუნქციონირება

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 480,000 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 479,708 ლარი

არ შესრულდა

X

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.2.1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა სასწავლო გარემოს
გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები
სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით,
საანგარიშო

პერიოდში

კვლავ გრძელდებოდა

რეაბილიტაცია-მშენებლობის,

სასმელი

საქმიანობა

წყლით

საჯარო

მომარაგების

სკოლების
და

სხვა

მიმართულებებით.
2019 წელს დასრულდა 3 საჯარო სკოლის მშენებლობა მარტვილის, ხაშურის და
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში. გარდა ამისა,

MCC-ამერიკული პროგრამის

ფარგლებში და სააგენტოს თანამონაწილეობით დასრულდა 24 საჯარო სკოლის
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რეაბილიტაცია ბაღდათის, ზესტაფონის, ჭიათურის, ხონის, ვანის, ზუგდიდის,
თერჯოლის, ლანჩხუთის, მარტვილის, ოზურგეთის, ქობულეთის, სიღნაღის და
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში, დასრულდა 2 სკოლის სრული რეაბილიტაცია
ქალაქ ზესტაფონსა და ქალაქ ოზურგეთში, დასრულდა 8 სკოლის სასმელი წყლით
წყალმომარაგების

მიზნით

ჭაბურღილების,

სამარაგო

რეზერვუარების

და

წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტირება გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
ზესტაფონის,

ლანჩხუთის,

მუნიციპალიტეტებში;

საჩხერეს,

ქარელის,

ჩოხატაურის

და

ხაშურის

დაფინანსდა 258 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის

ინფრასტრუქტურული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით. მიმდინარეობს 4 საჯარო
სკოლის მშენებლობა დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, თერჯოლის და კასპის
მუნიციპალიტეტებში;

მიმდინარეობს 2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 1

ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა ოზურგეთსა და ზესტაფონში; 4 სკოლის სასმელი
წყლით წყალმომარაგების მიზნით ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და
წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტირება ახმეტის, ყვარლის, ლანჩხუთის
და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
შენიშვნა:

საქართველოს

მთავრობის

N13

(18.01.2019

და

N207

(18.02.2019)

განკარგულების საფუძველზე, 2019 წლიდან სკოლების ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების უფლებამოსილება დელეგირებულია ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტებისთვის. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი საჯარო სკოლების
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო

ხარჯებისთვის

(მოიცავს

საჯარო

სკოლების

დაფინანსებასაც) არის 72,265,252 ლარი, ხოლო ფაქტიური შესრულება მოიცავს
რეგიონის საჯარო სკოლების დაფინანსებას და რეგიონის საჯარო სკოლების
მშენებლობის ხარჯებს, ასევე რეგიონის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო
სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებებიდან ხარჯებს.
აქტივობათა ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 21.061.597.00 ლარი შეადგინა.
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ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.1

ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ინფრასტრუქტურის

განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად განხორციელდება მინიმუმ 350

2019

საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის

მშენებლობა, 26 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 8

სარეაბილიტაციო

სკოლის

სამუშაოები.

აღნიშნული

წელს

დასრულდა

სასმელი

3

საჯარო

წყლით

სკოლის

წყალმომარაგების

რაოდენობიდან (350), განხორციელდება 6-მდე

მიზნითწყალმომარაგების

დიდკონტიგენტიანი (60 ბავშვზე მეტის) ახალი

პროექტირება, დაფინანსდა 258 საჯარო სკოლა

სკოლის მშენებლობა.

სხვადასხვა

სახის

ქსელის

მოწყობის

ინფრასტრუქტურული

პრობლემების აღმოფხვრისათვის. მიმდინარეობს 4
საჯარო სკოლის მშენებლობა დედოფლისწყაროს,
მიმდინარეობს 2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
და 1 ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა, 4 სკოლის
სასმელი

წყლით

წყალმომარაგების

მიზნით

ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და
წყალმომარაგების

ქსელის

მოწყობის

პროექტირება.
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 59,440,000 ლარი

ფაქტობრივი: 21.061.597.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

არ შესრულდა

X
განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

პროცესი

პროცესი

ლია
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სტატუსი

აქტივობა

X

2.2.2.

პროფესიული

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

ინფრასტრუქტურის განვითარება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

პროფესიული

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები
საანგარიშო

პერიოდში

პროფესიული

განხორციელდა

საგანმანათლებლო

მოსამზადებელი

დაწესებულებების

სამუშაოები

განვითარების

ახალი
მიზნით.

გამოიკვეთა შემდეგი ლოკაციები - ბორჯომი, ახალქალაქი, მარნეული, ხაშური და
ახალი ლოკაციების განვითარების მიზნით დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოების
განხორციელება

(მიწის

გადაცემის

პროცედურები,

გეოლოგიური

დასკვნები,

საპროექტო სამუშაოებ). გამოეყო დაფინანსება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალი
კოლეჯის
სამშენებლო

მშენებლობისათვის.
სამუშაოების

ასევე,

გამოიყო

წარმოებისათვის

დაფინანსება

(გამოცხადდა

ქ.

მარნეულში

ტენდერი),

გამოიყო

დაფინანსება ქ. ბორჯომსა და ქ. ახალქალაქში საპროექტო დოკუმენტაციის
მოსამზადებლად. 2019 წელს დამატებითი დაფინანსება გამოიყო კასპში მიმდინარე
კოლეჯის მშენებლობისათვის.
აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს დასრულდა ხულოს ფილიალის რეაბილიტაცია და
აღჭურვა (ქობულეთის კოლეჯის ფილიალი), შედეგად, აღნიშნულმა ფილიალმა
საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად მიიღო

სტუდენტები. ასევე, დასრულების

ეტაპზეა შუახევის მუნიციპალიტეტში ახალი ფილიალის რეაბილიტაცია (ფილიალის
განვითარება მხარდაჭერილია შუახევის მუნიციპალიტეტის მიერ).
აქტივობის ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა 4.258.355 ლარი შეადგინა.
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ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.2 პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2019 წელს სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში

2019

დაწყებულია სამუშაოები ახალი პროფესიული

პროფესიული

საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების

დაწესებულებების

მიზნით

მუნიციპალიტეტში

წელს

დაწყებულია

სამუშაოები

ახალი

საგანმანათლებლო
დაფუძნების
და

მიზნით

8

დასრულდა

1

საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა.
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 2,500,000 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების
პროცესი ჯერ არ

განხორციელები
ს
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელების
პროცესი

განხორციელე
ბის პროცესი

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 4.258.355 ლარი

არ შესრულდა

X

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.2.3. საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
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აქტივობის

მიზანი:

ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულების

ხელმისაწვდომობის ზრდა; მოსწავლეების მიერ გაკვეთილზე დაგვიანებისა და
გაცდენების

მაჩვენებლის

შემცირება;

საცხოვრებელი

ადგილიდან

სკოლამდე

მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება
განხორციელებული ღონისძიებები
2018

წლის

02

თებერვალს

გაფორმებული

ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმის საფუძველზე, 2019 წლის იანვრიდან „საჯარო სკოლის მოსწავლეთა
ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამის განხორციელებას (აჭარის რეგიონს და
თბილისის რაიონების მომსახურებას განახორციელებს სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტო) ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები
უზრუნველყოფენ.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
სსიპ სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო

უზრუნველყოფს

მხოლოდ

თბილისისა

და

აჭარის

რეგიონის

მომსახურებას. შესაბამისად, აღნიშნული სსიპ-ის სტატისტიკური მონაცემების
თანახმად, 2019 სასწავლო წლის 2 სემესტრში ჩართული იყო აჭარის რეგიონის 176
სკოლა და 12079 ბენეფიციარი.
რაც შეეხება ქვეყნის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს, სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ, აღნიშნული აქტივობის
განსახორციელებლად და ზემოაღნიშნული მემორანდუმის პირობების შესაბამისად,
საანგარიშო

წლის

განმავლობაში

მიზნობრივი

ტრანსფერებით

უზრუნველყო:

ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახმეტა, ბოლნისი, ბორჯომი, გარდაბანი, ზესტაფონი,
ზუგდიდი, თეთრიწყარო, თელავი, თერჯოლა, თიანეთი, ლანჩხუთი, მარნეული,
მარტვილი, მცხეთა, ნინოწმინდა, ოზურგეთი, ონი, სამტრედია, ტყიბული, ქარელი,
ჩოხატაური, ჩხოროწყუ, ცაგერი, წალენჯიხა, წალკა, წყალტუბო, ჭიათურა, ხაშური,
ხობი, სენაკი, ყვარელი, ხარაგაული, საჩხერე, დმანისი, ახალქალაქი, გურჯაანი,
დედოფლისწყარო, კასპი, ლაგოდეხი, მესტია, სიღნაღი, ხონი, ამბროლაური, აბაშა,
დუშეთი, ლენტეხი, საგარეჯო, ჩხოროწყუ და სხვ.
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ზემოაღნიშნულიდან

გამომდინარე,

ტრანსპორტით

უზრუნველყოფილი

იქნა,

მოსწავლეთა 100 %.
აქტივობის ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შესრულებამ 24,664,509 ლარი შეადგინა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში, დაგეგმილი იყო პროგრამის ბენეფიციართა
100%-ის ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში, ტრანსპორტით

უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამის ბენეფიციართა 100 %.
2018 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 20,100,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 24,664,509 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100%

2019 წელს, ტრანსპორტით უზრუნველყოფილ იქნა

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით

პროგრამის ბენეფიციართა 99%
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 20,100,000 ლარი

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 24,664,509 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

X

პროცესი

პროცესი

ლია
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სტატუსი

X

აქტივობა 2.2.4. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

საგანმანათლებლო

სისტემის

საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები :
აქტივობა

გულისხმობს

საკომუნიკაციო

საგანმანათლებლო

ტექნოლოგიებით

დაწესებულებების

უზრუნველყოფას,

კერძოდ

ინფორმაციულკი,

უსადენო

ინტერნეტის ქსელის მოწყობას ყოველწლიურად 80 საჯარო სკოლაში.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
საანგარიშო პერიოდში, აქტივობის ფარგლებში Wi-Fi ქსელი მოეწყო სოფლად 120
სკოლაში. ესენია:
N

რეგიონი

რაიონი

სკოლა

1

აფხაზეთი

ზუგდიდი

სსიპ - აფხაზეთის №1 საჯარო სკოლა

2

შიდა ქართლი

ქარელი

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისის საჯარო სკოლა

3

შიდა ქართლი

ქარელი

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღოლაშენის საჯარო სკოლა

4

ქვემო ქართლი

მარნეული

სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი დიოკნისის საჯარო სკოლა

5

ქვემო ქართლი

მარნეული

სსიპ - ქალაქ მარნეულის №5 საჯარო სკოლა

6

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

სსიპ - ქალაქ ბოლნისის №5 საჯარო სკოლა

7

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის №1 საჯარო სკოლა

8

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის №2 საჯარო სკოლა

9

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

სსიპ - ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა

10

შიდა ქართლი

კასპი

სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის საჯარო სკოლა

11

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის საჯარო სკოლა

12

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა
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13

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის საჯარო სკოლა

14

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბნის საჯარო სკოლა

15

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა

16

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდის საჯარო სკოლა

17

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა

18

სამეგრელო-ზემო

სენაკი

სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოქალაქევის საჯარო სკოლა

სვანეთი
19

შიდა ქართლი

ხაშური

სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ ხაშურის №9 საჯარო სკოლა

20

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ საჩხერის №3 საჯარო სკოლა

21

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლა

22

კახეთი

ლაგოდეხი

სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის საჯარო სკოლა

23

კახეთი

ლაგოდეხი

სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის №1 საჯარო სკოლა

24

კახეთი

გურჯაანი

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ვეჯინის საჯარო სკოლა

25

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის საჯარო სკოლა

26

კახეთი

გურჯაანი

სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაგის საჯარო სკოლა

27

კახეთი

გურჯაანი

სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლა

28

კახეთი

გურჯაანი

სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელაანის საჯარო სკოლა

29

კახეთი

სიღნაღი

სსიპ - ხვიჩა ბიძინაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ტიბაანის საჯარო სკოლა

30

31

კახეთი

სამეგრელო-ზემო

დედოფლის

სსიპ - პროფესორ ავთანდილ პოპიაშვილის სახელობის დედოფლისწყაროს

წყარო

მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლა

ზუგდიდი

სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №8 საჯარო სკოლა

სვანეთი
32

კახეთი

საგარეჯო

სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლა

33

იმერეთი

ხონი

სსიპ - ირაკლი აბაშიძის სახელობის ქალაქ ხონის №3 საჯარო სკოლა

34

კახეთი

თელავი

სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის საჯარო სკოლა

35

კახეთი

თელავი

სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტის საჯარო სკოლა

36

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა

37

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა

38

იმერეთი

ვანი

სსიპ - ქალაქ ვანის №2 საჯარო სკოლა

39

მცხეთა-მთიანეთი

ყაზბეგი

სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის №1 საჯარო სკოლა

40

იმერეთი

ჭიათურა

სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №1 საჯარო სკოლა

41

იმერეთი

თერჯოლა

სსიპ - ქალაქ თერჯოლის №2 საჯარო სკოლა

42

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის №2 საჯარო სკოლა

ზუგდიდი

სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №10 საჯარო სკოლა

ზუგდიდი

სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლა

სვანეთი
43

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

44

სამეგრელო-ზემო
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სვანეთი
45

სამცხე-ჯავახეთი

ადიგენი

სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლა

46

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

სსიპ - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ტაძრისის საჯარო სკოლა

47

რაჭა-ლეჩხუ
მი

ონი

სსიპ - სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა

ჩოხატაური

სსიპ - მურთაზ ირემაძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ

ქვემო

სვანეთი
48

გურია

ზოტის საჯარო სკოლა
49

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლა

50

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლა

51

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ საჩხერის №1 საჯარო სკოლა

52

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის №1 საჯარო სკოლა

სვანეთი
53

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანის საჯარო სკოლა

54

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლა

55

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის საჯარო სკოლა

56

აჭარა

ქობულეთი

სსიპ - რაულ მჟავანაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლეღვას №2 საჯარო სკოლა

57

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის №2 საჯარო სკოლა

58

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საირხის საჯარო სკოლა

59

გურია

ლანჩხუთი

სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზიანის საჯარო სკოლა

60

სამეგრელო-ზემო

მარტვილი

სსიპ - იოანე მინჩხის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ

სვანეთი
61

სამეგრელო-ზემო

ინჩხურის საჯარო სკოლა
ჩხოროწყუ

სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახუთის თემის №1 საჯარო სკოლა

ჩხოროწყუ

სსიპ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის თემის №1 საჯარო სკოლა

საჩხერე

სსიპ - პაოლო იაშვილის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ

სვანეთი
62

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

63

იმერეთი

არგვეთის საჯარო სკოლა
64

სამეგრელო-ზემო

მარტვილი

სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლა

დედოფლის

სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის №2 საჯარო

წყარო

სკოლა

სვანეთი
65

კახეთი

66

იმერეთი

ვანი

სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლა

67

იმერეთი

ვანი

სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტობანიერის საჯარო სკოლა

68

იმერეთი

ვანი

სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა

69

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარ

სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლა

ო

39

70

იმერეთი

თერჯოლა

სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხარის №1 საჯარო სკოლა

71

შიდა ქართლი

კასპი

სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავთისხევის საჯარო სკოლა

72

შიდა ქართლი

კასპი

სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადის საჯარო სკოლა

73

გურია

ლანჩხუთი

სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლა

74

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

სსიპ - ქალაქ ბორჯომის №3 საჯარო სკოლა

75

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა

76

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორისის საჯარო სკოლა

77

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზარის საჯარო სკოლა

78

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ იტავაზის საჯარო სკოლა

79

იმერეთი

საჩხერე

სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხამის საჯარო სკოლა

80

სამეგრელო-ზემო

მარტვილი

სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახუნაოს საჯარო სკოლა

სვანეთი
81

კახეთი

საგარეჯო

სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ შიბლიანის საჯარო სკოლა

82

კახეთი

ყვარელი

სსიპ - დავით ელიზბარაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ
შილდის №1 საჯარო სკოლა

83

კახეთი

ყვარელი

სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიკაანის საჯარო სკოლა

84

კახეთი

ყვარელი

სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სანავარდოს საჯარო სკოლა

85

იმერეთი

ბაღდათი

სსიპ - ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლა

86

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №2 საჯარო სკოლა

87

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №4 საჯარო სკოლა

88

გურია

ოზურგეთი

სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლა

89

გურია

ოზურგეთი

სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის №4 საჯარო სკოლა

90

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №4 საჯარო სკოლა

სენაკი

სსიპ - ქალაქ სენაკის №1 საჯარო სკოლა

სენაკი

სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ სენაკის №2 საჯარო სკოლა

სვანეთი
91

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

92

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

93

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №5 საჯარო სკოლა

94

იმერეთი

ზესტაფონი

სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №6 საჯარო სკოლა

95

კახეთი

თელავი

სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის საჯარო სკოლა

96

მცხეთა-მთიანეთი

დუშეთი

სსიპ - ქალაქ დუშეთის №2 საჯარო სკოლა

97

კახეთი

ლაგოდეხი

სსიპ - ქალაქ ლაგოდეხის №1 საჯარო სკოლა

98

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №5 საჯარო სკოლა

ზუგდიდი

სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა

გორი

სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ გორის №9 საჯარო სკოლა

სვანეთი
99

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

100

შიდა ქართლი

40

101

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №2 საჯარო სკოლა

102

შიდა ქართლი

ხაშური

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ხაშურის №3 საჯარო სკოლა

103

შიდა ქართლი

ხაშური

სსიპ - ქალაქ ხაშურის №1 საჯარო სკოლა

104

შიდა ქართლი

კასპი

სსიპ - ქალაქ კასპის №1 საჯარო სკოლა

105

კახეთი

თელავი

სსიპ - ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლა

106

კახეთი

საგარეჯო

სსიპ - ნუგზარ ჭანტურიას სახელობის ქალაქ საგარეჯოს №2 საჯარო სკოლა

107

კახეთი

საგარეჯო

სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთის საჯარო სკოლა

108

კახეთი

საგარეჯო

სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
პატარძეულის საჯარო სკოლა

109

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის №6 საჯარო სკოლა

სვანეთი
110

აჭარა

ხელვაჩაური

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N1 საჯარო სკოლა

111

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

სსიპ - ქალაქ ბოლნისის №1 საჯარო სკოლა

112

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლა

113

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლა

114

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №10 საჯარო სკოლა

115

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №12 საჯარო სკოლა

116

შიდა ქართლი

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №7 საჯარო სკოლა

117

შიდა ქართლი

ქარელი

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა

118

შიდა ქართლი

ხაშური

სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ხაშურის №6 საჯარო სკოლა

119

სამეგრელო-ზემო

ზუგდიდი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №1 საჯარო სკოლა

გორი

სსიპ - ქალაქ გორის №3 საჯარო სკოლა

სვანეთი
120

შიდა ქართლი

აქტივობის ბიუჯეტის ჯამურმა შესრულებამ 3.582.146 ლარი შეადგინა.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.4 საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

41

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
ყოველწლიურად

შესრულებული:
განხორციელდება

80

საჯარო

სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა

2018 წელს, უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 120
სკოლაში

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 2,000,000 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 3.582.146 ლარი

არ შესრულდა

X

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა. 2.2.5 მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების
უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ქცევითი და
ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვების, მოზარდებისა და მათი კანონიერი
წარმომადგენლისათვის კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურების გაწევა
განხორციელებული ღონისძიებები
6 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ფუნქციონირებს ქვემო ქართლის,
კახეთის, იმერეთის, აჭარის, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონებში.
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2019 წლის პირველი კვარტლიდან, ფსიქო-სოციალური მომსახურების მიღება
უკვე შესაძლებელია ქ. ზუგდიდსა და ქ. ახალციხეში, შესაბამისად, ფსიქოლოგიური
მომსახურების ცენტრების ჯამური რაოდენობა უკვე აღწევს 8-ს, ქვეყნის მასშტაბით.
2019 წლის განმავლობაში, სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის
სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრებში შემოვიდა 3410 ახალი
შემთხვევა,

მათ

შორის,

მანდატურის,

ან

სხვადასხვა

უწყების

მიერ

გადმომისამართებული ან თვითდინებით შემოსული პირები.
რაც შეეხება აქტივობის ბიუჯეტს, აღსანიშნავია, რომ თუკი 2018 წლის სექტემბრამდე
სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ფსიქო-სოციალურ
მომსახურებას ახორციელებდა შესყიდვით, ანუ მომსახურებას ყიდულობდა კერძო
კომპანიისგან, ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგით, 2018 წლის სექტემბრიდან
მომსახურების შესყიდვა აღარ ხდება, შესაბამისად, მასზე კონკრეტული ბიუჯეტი
აღარ არის გამოყოფილი და სსიპ მომსახურებას ახორციელებს თვითონ, თავისი
ბიუჯეტის

ფარგლებში.

შესაბამისად,

ამ

ეტაპზე

მომსახურების

უზრუნველყოფისთვის იხარჯება მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსი.

ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების

მანდატურის

სამსახურის

ფსიქოლოგიური

მომსახურების

ცენტრების ფუნქციონირება შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი,
აჭარა,

შიდა

ქართლი

და

სამეგრელო.

საგანმანათლებლო დაწესებულების

საანგარიშო

პერიოდში,

სსიპ

მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური

მომსახურების ცენტრებს კიდევ ორი დაემატა.
2019

წელს

პროექტი

მთლიანად

ადმინისტრაციული

რესურსით

განხორციელდა.

ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
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კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.5

მოსწავლეთათვის

ფსიქო-

სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად

ფუნქციონირებს

სსიპ

2019

წელს,

ფუნქციონირებდა

სსიპ

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის

სამსახურის

სამსახურის

ფსიქოლოგიური

მომსახურების

ფსიქოლოგიური

მომსახურების

ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი,

ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი,

კახეთი,

კახეთი,

იმერეთი,

აჭარა,

შიდა

ქართლი

და

სამეგრელო

იმერეთი,

სამეგრელო,

აჭარა,

რომლებსაც

შიდა
დაემატა

ქართლი
2

და

ცენტრი

სამეგრელოსა (ზუგდიდი) და ქვემო ქართლში
(ახალციხე)
ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 534,000 ლარი

ფაქტობრივი: ადმინისტრაციული რესურსი

სრულად
შესრულდა

უმეტესწილად
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ
ლია

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

X

პროცესი

სტატუსი

პროცესი

X

აქტივობა 2.2.6. მოსწავლეთათვის სხვადასხვა ტიპის ბანაკების შეთავაზება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
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აქტივობის მიზანი: აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით
მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების
განვითარების ხელშეწყობა
განხორციელებული ღონისძიებები
პროგრამის "დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად" მიზანია აქტიური დასვენებისა და
განათლების

პროცესის

შერწყმით

მოსწავლეთა

სხვადასხვა

სოციალური

და

საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა.
"დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად" პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ
საზაფხულო სკოლებში 2019 წელს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სოფლებსა და
დაბებში მცხოვრებმა 1250 მოსწავლემ.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სოფლის საჯარო სკოლების
9,000

მოსწავლის

უზრუნველყოფა

საზაფხულო

სკოლებში

მონაწილეობის

შესაძლებლობით. საანგარიშო პერიოდში, საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა
მიიღო სოფლის სკოლების 1250-მა მოსწავლემ. აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი
იყო 1300000 ლარი, ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 986,000 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.6

მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა

ტიპის ბანაკების შეთავაზება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი: ყოველწლიურად სოფლის საჯარო
სკოლების 9,000 მოსწავლე უზრუნველყოფილი
იქნება

საზაფხულო

შესაძლებლობით

სკოლებში

მონაწილეობის

შესრულებული:
2019 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა
მიიღო სოფლის სკოლების 1250-მა მოსწავლემ

ბიუჯეტი
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საპროგნოზო: 2,800,000 ლარი

ფაქტობრივი: 187.630.00 ლარი

სრულად
შესრულდა

უმეტესწილად
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

არ შესრულდა

X
განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.2.7 საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების
გაძლიერების მიზნით სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო გარემოს
შექმნა და არაფორმალური განათლების გაძლიერების ხელშეწყობა.
განხორციელებული ღონისძიებები
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში:


ჩატარდა ხუთი სასკოლო კონკურსი. კონკურსებში გამარჯვებულ მოსწავლეებს
შორის საქართველოს სოფლებსა და დაბებში მცხოვრები 10 მოსწავლეა,
რომლებიც

დაჯილდოვდნენ

ფასიანი

საჩუქრებით

(კომპიუტერული

ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებით);


მთის სტატუსის მქონე 30 სკოლის 60 წარმომადგენელმა 7 დღიანი ტრენინგი
გაიარა პროექტების მართვის უნარებში, რის საფუძველზეც სკოლებმა
მოამზადებს და სამინისტროში დასაფინანსებლად წარმოადგინეს თითო
სასკოლო პროექტი. დაფინანსდა 28 პროექტი.
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის VII-X კლასის მოსწავლეებისთვის 30
სექტემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით ფუნქციონირებდა
განათლების

წრეები

მათემატიკის,

წიგნიერებისა

არაფორმალური
და

ხელოვნების

მიმართულებებით. წრეები ტარდებოდა კვირაში ორჯერ 2-2 საათიანი
ხანგრძლივობით.

მონაწილეები

უზრუნველყოფილი

იყვნენ

ტრანსპორტირებით და კვებით. წრეებში ჩართული იყო საშუალოდ 51
მოსწავლე (პროცესში მათი რაოდენობა მცირედით მერყეობდა) და 12
მასწავლებელი.
ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს შეიცვალა ქვეპროგრამის განხორციელების სტრატეგია და შესაბამისად,
დაგეგმილი აქტივობები, რომელთა განხორციელებაც არ მოითხოვდა დაგეგმილი
ბიუჯეტის ოდენობას (400000 ლარი), შესაბამისად, აქტივობის ფაქტობრივმა
ბიუჯეტმა 187.630.00 ლარი შეადგინა.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.7

გარემოს

შექმნისა

საინტერესო
და

და

საჯარო

სახალისო
სკოლების

გაძლიერების მიზნით სასკოლო აქტივობების
ხელშეწყობა
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო

2019 წელს ინტელექტუალურ-შემეცნებითი

და

მიმართულებების წრეებსა და პროექტში 1000-

სახალისო

სკოლების

გაძლიერების

"თავისუფალი
ჩაერთვება

გარემოს

შექმნისა
მიზნით

გაკვეთილები",

საშუალოდ

20,000-მდე

და

საჯარო

ჩატარდება

მდე მოსწავლე ჩაერთო.

რომლებშიც
მოსწავლე
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(სოფლის სკოლებიდან)

ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 900,000 ლარი

ფაქტობრივი: 1,360,000 ლარი

აქტივობა 2.2.10. საქართველოს რეგიონებში გარე სავარჯიშო მოწყობილობების
მონტაჟი
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: აქტივობის მიზანია გარე სავარჯიშო მოწყობილობების
მონტაჟი
განხორციელებული ღონისძიებები
2019 წელს, დაგეგმილი გარე სავარჯიშო მოწყობილობებს დამონტაჟება
მუნიციპალიტეტებში

ვერ

მოხერხდა

ტექნიკური

მიზეზების

გამო,

კერძოდ,

სტრუქტურული რეორგანიზაციის გამო.
ინდიკატორების და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წელს, აქტივობის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის,
საპროგნოზო ბიუჯეტი განისაზღვრა 150,000 ლარით. ბიუჯეტის ფაქტიურმა
ათვისებამ შეადგინა 0 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.10 საქართველოს რეგიონებში გარე
სავარჯიშო მოწყობილობების მონტაჟი

პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:
2018 წელს

შესრულებული:
გარე სავარჯიშო მოწყობილობები

2018 წელს ინდიკატორი არ შესრულდა

დამონტაჟდება 10 მუნიციპალიტეტში
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ბიუჯეტი
საპროგნოზო: 150, 000 ლარი

ფაქტობრივი: 0 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

რეიტინგი

X

შესრულებ
ის
შეფასება

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X

აქტივობა 2.2.11. სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება
პასუხისმგებელი

უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტივობის

მიზანი:

სპორტის

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

და

გაუმჯობესება
განხორციელებული ღონისძიებები
აქტივობის ფარგლებში აშენდა საერთაშორისო სტანდარტების 10 სპორტული
მოედანი თბილისსა და ქუთაისში, მათგან 7 თბილისშია, 3 კი - ქუთაისში.
თბილისში, კერძოდ დიდ დიღომში, ოლიმპიურ ქალაქ "ახალი თბილისის"
ტერიტორიაზე

7

საფეხბურთო

და

სარაგბო

მოედანი

მოეწყო.

შვიდივე

სტანდარტულია. მათგან 4 - ბუნებრივსაფარიანია, ხოლო 3 - ხელოვნურსაფრიანი. 3
მოედანთან 200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნებია მოწყობილი და განათების
სისტემაა

დამონტაჟებული,

შესაბამისად,

მსურველთათვის

ვარჯიში

საღამოს

საათებშიცაა შესაძლებელი.
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ქუთაისის ახალ სპორტულ ბაზებზე ფეხბურთისა და რაგბის 2 ბუნებრივსაფარიანი
და 1 ხელოვნურსაფარიანი მოედანი მოეწყო, რამდენიმე ასეულ მაყურებელზე
გათვლილი

მცირე

ტრიბუნებით.

გარდა

ამისა,

საანგარიშო

პერიოდში

3

ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი აშენდა ქალაქ ბათუმში,
გორსა და თელავში.
ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 10.000.000 ლარი იყო, ბიუჯეტის ფაქტობრივმა
შესრულებამ 9.149.183.00 ლარი შეადგინა.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა 2.2.11

სპორტის ინფრასტრუქტურის

განვითარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2019 წელს, რეგიონებში აშენდა 2 ორდარბაზიანი

2019 წელს, რეგიონებში აშენდა 3 ორდარბაზიანი

მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი

მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზი და
მოეწყო 10 სპორტული სტადიონი.
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 20,000,000 ლარი

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ფაქტობრივი: 9.149.183.00 ლარი

სრულად

უმეტესწილად

ნაწილობრივ

შესრულდა

შესრულდა

შესრულდა

არ შესრულდა

განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

X

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X
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აქტივობა 2.2.12 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
აქტივობის მიზანი: მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელების ფინანსურ დახმარება
განხორციელებული ღონისძიებები
აქტივობის მიზანი: მაღალმთიან დასახლებებში, ახალგაზრდებისა და სპორტის
სფეროში დასაქმებული ადამიანების მოტივაციის ამაღლება და სპორტის სფეროში
ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა.
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის
ფინანსური დახმარებისა და სპორტის განვითარების ხელშემწყობი სახელმწიფო
პროგრამის მიზანია, „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის
დამტკიცებულ

„მაღალმთიან

დასახლებებში

სპორტის

30 დეკემბრის №671 დადგენილებით

დასახლებათა

სფეროში

ნუსხაში“

დასაქმებულ

შეტანილ

მაღალმთიან

მწვრთნელთა

სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი შემდგომი საქმიანობისათვის
დამატებითი

სტიმულის

მიცემა

და

მაღალმთიან

დასახლებებში

სპორტის

პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
ჩართულ პირთა და ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდით.
ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის შესრულება
2019 წლის განმავლობაში ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 331 ადამიანი.
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში აქტივობის საპროგნოზო ბიუჯეტი 250 000 ლარი იყო,
ფაქტობრივმა ბიუჯეტმა კი შეადგინა 242.160 ლარი.
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლის ძირითადი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის
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კულტურული მემკვიდრეობების ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით
აქტივობის ნომერი და სახელწოდება:

აქტივობა

2.2.12

სპორტის

მაღალმთიან
სფეროში

დასახლებებში
დასაქმებული

მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება
პასუხისმგებელი უწყება:

საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შესრულების ინდიკატორები
დაგეგმილი:

შესრულებული:

2019 წელს სახელმწიფო დახმარება მიიღებს 400

2019 წელს სახელმწიფო დახმარება მიიღო 331-მა

ბენეფიციარი

ბენეფიციარმა
ბიუჯეტი

საპროგნოზო: 300,000 ლარი

სრულად
შესრულდა

ფაქტობრივი: 242,160 ლარი

უმეტესწილად
შესრულდა

რეიტინგი
შესრულებ
ის
შეფასება

ნაწილობრივ
შესრულდა

არ შესრულდა

X
განხორციელების

განხორციელები

განხორციელების

განხორციელების

განხორციელე

პროცესი ჯერ არ

ს

პროცესი

პროცესი

ბის

დაწყებულა

მიმდინარეობს

შეჩერებულია

შეწყვეტილია

დასრულებუ

პროცესი

პროცესი

ლია
სტატუსი

X
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