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1. თანხის ოდენობა და განაწილება

2. პროექტების შერჩევის პროცედურა
დასახლების საერთო კრება

3. სიახლეები და რეკომენდაციები

4. შესრულების ვადები

5. ანგარიშვალდებულება



პროგრამისთვის განსაზღვრული თანხის ოდენობა

• 20 მილიონი ლარი
• თანამონაწილეობის შესაძლებლობა

კონკრეტული პროექტისთვის ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 100 %
(ადგილობრივი ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციები, სხვა თანადაფინანსება)

• განაწილება დასახლების ზომის მიხედვით:
• 200 კაცამდე _ 5 000 ლარი;
• 400 კაცამდე _ 6 000 ლარი;
• 1 000 კაცამდე _ 8 000 ლარი;
• 1 000 კაცზე მეტი  _ 10 000 ლარი.
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თანხის განაწილება - რეგიონები
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რეგიონი გამოსაყოფი 
თანხა

იმერეთი 3,569,000 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3,287,000 

ქვემო ქართლი 2,380,000 

მცხეთა-მთიანეთი 2,224,000 

შიდა ქართლი 2,174,000 

კახეთი 2,091,000 

სამცხე-ჯავახეთი 1,693,000 

გურია 1,276,000 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი 1,253,000 

სულ 19,947,000 

იმერეთი 
18%

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი 

16%

ქვემო ქართლი 
12%მცხეთა-მთიანეთი 

11%

შიდა ქართლი 
11%

კახეთი 
11%

სამცხე-ჯავახეთი 
9%

გურია 
6%

რაჭა-ლეჩხუმი და 
ქვემო სვანეთი 

6%



თანხის განაწილება - მუნიციპალიტეტები
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გურია
ლანჩხუთი 374,000 

ოზურგეთი 537,000 

ჩოხატაური 365,000 

იმერეთი

ბაღდათი 173,000 

ვანი 285,000 

ზესტაფონი 411,000 

თერჯოლა 345,000 

სამტრედია 330,000 

საჩხერე 336,000 

ტყიბული 266,000 

წყალტუბო 352,000 

ჭიათურა 406,000 

ხარაგაული 430,000 

ხონი 235,000 

კახეთი

ახმეტა 343,000 

გურჯაანი 260,000 

დედოფლისწყარო 128,000 

თელავი 239,000 

ლაგოდეხი 465,000 

საგარეჯო 329,000 

სიღნაღი 164,000 

ყვარელი 163,000 

მცხეთა-მთიანეთი
დუშეთი 1,291,000 

თიანეთი 389,000 

მცხეთა 418,000 

ყაზბეგი 126,000 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

ამბროლაური 367,000 

ლენტეხი 272,000 

ონი 304,000 

ცაგერი 310,000 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

აბაშა 250,000 

ზუგდიდი 474,000 

მარტვილი 495,000 

მესტია 762,000 

სენაკი 369,000 

ჩხოროწყუ 223,000 

წალენჯიხა 322,000 

ხობი 392,000 

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენი 324,000 
ასპინძა 152,000 

ახალქალაქი 461,000 
ახალციხე 306,000 
ბორჯომი 228,000 

ნინოწმინდა 222,000 ქვემო ქართლი

ბოლნისი 362,000 

გარდაბანი 331,000 

დმანისი 343,000 

თეთრიწყარო 442,000 

მარნეული 616,000 

წალკა 286,000 

შიდა ქართლი

გორი 815,000 

კასპი 467,000 

ქარელი 470,000 

ხაშური 422,000 



თანხის გამოყოფის ეტაპები
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სახელმწიფო ბიუჯეტი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა რეგ.ფონდში) 25.12.2018

მთავრობის დადგენილება (პროგრამის დამტკიცება)      28.12.2018

მთავრობის განკარგულება (თანხის გამოყოფა)            ---------

დასახლების საერთო კრება/კონსულტაცია (მოსახლეობის აზრი) 

საკრებულოს გადაწყვეტილება (თანხის ასახვა ადგილობრივ ბიუჯეტში)



პროექტების შერჩევა

• დასახლების საერთო კრების (მოსახლეობათან კონსულტაცია)
გადაწყვეტილება!

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება (ქონებრივი და იურიდიული საკითხები);

მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიები;

გამოყოფილ თანხასთან ადეკვატურობა.
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დასახლების საერთო კრება/კონსულტაცია
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კრებების/კონსულტაციების ჩატარება

15/01-28/02

მოსახლეობის ინფორმირება და წინადადებების მიღება

03/01-15/01

სამუშაო ჯგუფის შექმნა - მოსამზადებელი სამუშაოები

28/12-08/01



დასახლების საერთო კრება/კონსულტაცია

• 500 ამომრჩეველი _ დასახლების საერთო კრება -
არანაკლებ ამომრჩეველთა 20%;

• 501-1000 ამომრჩეველი _ ამომრჩევლებთან კონსულტაცია _
არანაკლებ 100 ამომრჩეველი;

• 1000 ამომრჩეველზე მეტი _ ამომრჩევლებთან კონსულტაცია  _
არანაკლებ 200 ამომრჩეველი.
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სიახლეები

• დასახლების საერთო კრება/მოსახლეობასთან კონსულტაცია!
• თუ არ შედგა კრება/კონსულტაცია გამოყოფილი თანხა მიიმართება რეგ.ფონდში!

• კატეგორიების კონკრეტული ჩამონათვალი!
• პროექტი უნდა შეირჩეს მხოლოდ დადგენილებით განსაზღვრული  კატეგორიებიდან.

• გაუნაწილებელი თანხის და ეკონომიების ჩამოჭრა!
• 1 აპრილამდე გაუნაწილებელი თანხა ჩამოეჭრება მუნიციპალიტეტს!
• ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიის ჩამოჭრა!

• დასახლების თანხა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა 
დასახლებებში!

• შესყიდვის საშუალება _ გამარტივებული შესყიდვის უფლება! 
• #55 დადგენილების ცვლილება!  პროექტის/ხარჯთაღრიცხვის ერთეულის ფასით.
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დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიები

• ა) სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის 
ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა და ა.შ. 
გაწმენდებით), წყაროების მოპირკეთება;

• ბ) სარწყავი სისტემები;

• გ) სანიაღვრე არხები;

• დ) ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

• ე) გზები;

• ვ) ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, 
გადასასვლელები;

• ზ) გარე განათება;

• თ) სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა;

• ი) სკოლამდელი დაწესებულებები და 
შესაბამისი ინვენტარი;

• კ) ამბულატორიის შენობები;

• ლ) კულტურის ობიექტები;

• მ) სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და
მოედნების ინვენტარი;

• ნ) სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი 
ინვენტარით;

• ო) წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი 
ინვენტარი;

• პ) სასაფლაოს შემოღობვა;

• ჟ) თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები;

• რ) მინიჰესები და შესაბამისი 
რეაბილიტაცია/აღდგენა.
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რეკომენდაციები

• მოსახლეობის მაქსიმალური მონაწილეობა

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სახელმძღვანელო
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ვადები/გეგმა-გრაფიკი

13

იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

სამინისტრო; მუნიციპალიტეტებში 
პროგრამის პრეზენტაცია 
03/01-11/01

მერია; საპროექტო წინადადებების 
წინასწარი მიღება/განხილვა
31/01-15/01

კრებების ჩატარება
15/01-28/02

მერია; კრებაზე შერჩეული 
პრიორიტეტების განხილვა 
07/02-24/03

მერია; დეფექტური აქტები, 
ტექნიკური დავალებები
01/03-24/03

საკრებულო; თანხის განაწილება 
24/03-31/03

მერია; საპროექტო მომსახურების/ 
ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვა
01/04-10/07

სამინისტრო; გაუნაწილებელი 
თანხის ჩამოჭრა
01/06-დან

მერია; საქონლის (აღჭურვა, 
მასალები) შესყიდვა
01/04-15/07

მერია; სამშენებლო სამუშაოების 
შესყიდვა 
01/05-01/09

კომპანიები; სამშენებლო 
სამუშაოების შესრულება
01/07-31/12



ანგარიშვალდებულება

• თანხის მიზნობრივად და ეფექტიანად გამოყენებაზე
პასუხისმგებელია შესაბამისი მუნიციპალიტეტი!

• პროექტების  მიმდინარეობისა და შესრულების საერთო 
კოორდინაციასა და მონიტორინგს ახორციელებს 
სამინისტრო!

• პროგრამის მიმდინარეობა/შესრულების შესახებ ანგარიში 
წარედგინება საქართველოს მთავრობას!
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გმადლობთ ყურადღებისთვის!
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კითხვები?
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