
საქართველოს მთავრობის  

განკარგულება №2023  

2011   წლის 13 ოქტომბერი  

 ქ. თბილისი 

საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის 

2011-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ  

1. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,  უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლისა და „საქართველოს რეგიონული განვითარების 

2010-2017წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონული განვი-

თარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 

ივნისის № 172 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო სტრატეგიის 2.2 პუნქტის 

შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-

2017წწ. სახელმწიფოს ტრატეგიის 2011-2014 წლების სამოქმედო გეგმა.  

2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად,  ამ 

განკარგულების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის N1448 განკარგულება „საქართველოს რეგიონული 

განვითარების 2010-2017წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის 2011 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკი-

ცების შესახებ“.  

  

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური  



საბიუჯეტო სახსრები დონორი დაწყების დასრულების 

1

ეფექტიანი მართვის 

უზრუნველყოფა მდგრადი 

რეგიონული 

განვითარებისათვის

1.1

რეგიონული 

განვითარების 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა

1.1.1

"ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

საქართველოს კანონის პროექტის 

შემუშავება და საქართველოს 

მთავრობისათვის წარდგენა საქართველოს 

პარლამენტში ინიცირების მიზნით

რეგიონული განვითარების სფეროში ადგილობრივი 

თვითმმართველობების უფლებამოსილებების განსაზღვრა; 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის სტრატეგიული 

გეგმისა და მისი სამოქმედო პროგრამის, პრიორიტეტების 

დოკუმენტის შემუშავების და განხორციელების  

ადგილობრივი თვიმმართველობის საკუთარ 

უფლებამოსილებად განსაზღვრა  

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2012 II/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

1.1.2

"საქართველოს მთავრობის  სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის 

პროექტის შემუშავება და საქართველოს 

მთავრობისათვის წარდგენა საქართველოს 

პარლამენტში ინიცირების მიზნით

კანონით რეგიონული განვითარების სფეროში საქართველოს 

მთავრობის კომპეტენციების განსაზღვრა, კერძოდ: 

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიისა და 

მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის, რეგიონების 

განვითარების სტრატეგიებისა და მათი განხორციელების 

სამოქმედო პროგრამების დამტკიცება; რეგიონული 

განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის, რეგიონების 

განვითარების სტრატეგიებისა და მათი განხორციელების 

სამოქმედო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის 

კონტროლი; სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში რეგიონული 

განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის, რეგიონების 

განვითარების სტრატეგიებისა და მათი განხორციელების 

სამოქმედო პროგრამების დასაფინანსებელი ხარჯების 

განსაზღვრა; რეგიონული განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის, რეგიონების 

განვითარების სტრატეგიებისა და მათი განხორციელების 

სამოქმედო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების საერთო 

კოორდინაციის უზრუნველყოფა;     სახელმწიფო 

რწმუნებულისათვის - გუბერნატორისათვის რეგიონული 

მმართველობის სფეროში კომპეტენციების ამომწურავი 

ჩამონათვალის განსაზღვრა, რეგულარული კომპეტენციის    

განსაზღვრა რეგიონის განვითარების სტრატეგიის პროექტის 

მომზადების, მისი განხორციელების კოორდინაციისა და 

ზედამხედველობის პროცესში, ასევე  რეგულარული 

ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის სფეროში

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2012 IV/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

1.1.3

რეგიონების განვითარების სტრატეგიების 

შემუშავება

მათ შორის, 2011 წელს რეგიონის განვითარების სტრატეგიის  

შემუშავება მინიმუმ ორი რეგიონისთვის სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

IV/2011 IV/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები

N
სტრატეგიის 

მიმართულებები

სტრატეგიული 

ამოცანები           
ღონისძიებები/პროგრამები/პროექტები დამატებითი კომენტარები/მოკლე აღწერილობა               

  დაფინანსება     

(ლარებში ),   სულ 

ხარჯები

შესრულების ვადა 

(კვარტალი/წელი)

პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო 

დაწესებულება/უწყება

დაფინანსების წყარო,                  მათ 

შორის:
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სსიპ - ვანო 

ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

საქართველოს მთავრობისათვის 

წარდგენილია "ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ" 

საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

საქართველოს კანონის პროექტი

სსიპ - ვანო 

ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

საქართველოს მთავრობისათვის 

წარდგენილია "საქართველოს 

მთავრობის  სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის 

წესის შესახებ" საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

საქართველოს კანონის პროექტი

სსიპ - ვანო 

ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

შემუშავებულია რეგიონების (მათ 

შორის, 2011 წელს მინიმუმ ორი 

რეგიონისთვის) განვითარების 

სტრატეგიები

პარტნიორი 

ორგანიზაცია

შესრულების              

ინდიკატორები
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1.2

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარების 

რეფორმის პროცესში 

მონაწილე 

სახელმწიფო 

ორგანოთა 

კომპეტენციების  

განსაზღვრა

1.2.1

"სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის დებულების დამტკიცების 

შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2007 

წლის 27 ივნისის N406 ბრძანებულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულების პროექტის შემუშავება 

სახელმწიფო რწმუნებულისათვის - გუბერნატორისათვის 

რეგიონული მმართველობის სფეროში კომპეტენციების 

ამომწურავი ჩამონათვალის განსაზღვრა, რეგულარული 

კომპეტენციის    განსაზღვრა რეგიონის განვითარების 

სტრატეგიის პროექტის მომზადების, მისი განხორციელების 

კოორდინაციისა და ზედამხედველობის პროცესში, ასევე  

რეგულარული ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის 

სფეროში

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

IV/2011 II/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

1.3

რეგიონული მართვის 

და სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

განხორციელების 

უზრუნველყოფისათვ

ის ეფექტიანი 

ინსტიტუციური და 

ფინანსური 

საფუძვლის შექმნა

1.3.1

რეგიონებში კოლეგიური ორგანოების - 

რეგიონული განვითარების საბჭოების შექმნა

რეგიონული განვითარების საბჭოს შემადგენლობის 

ფორმირება შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულების, 

სამინისტროებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების 

ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლებისაგან;  

საბჭოს საქმიანობაში სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლების მონაწილეობის უზრუნველყოფა

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

III/2011 II/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

1.4.

მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

„მოქალაქეებზე 

ორიენტირებული“ 

ეფექტიანი 

რეგიონული მართვის 

უზრუნველსაყოფად

1.4.1

რეგიონული განვითარების პროცესის 

საჯაროობის უზრუნველყოფა 

საინფორმაციო  საშუალებებისა და  კომუნიკაციის სხვა 

საშუალებების გამოყენებით სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

                  საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2012 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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წარდგენილია "სახელმწიფო 

რწმუნებულის - გუბერნატორის 

დებულების დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს პრეზიდენტის 2007 

წლის 27 ივნისის N406 

ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე" საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულების 

პროექტი

სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები

დამტკიცებულია რეგიონული 

განვითარების საბჭოების დებულებები 

სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები

გაზრდილია მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობა და დაინტერესება 

რეგიონული განვითარების 

საკითხებით
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1.4.2

რეგიონული განვითარების საკითხებით 

დაინტერესებული და/ან ამ სფეროში 

გამოცდილების მქონე საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების რეგიონული განვითარების 

საბჭოს მუშაობაში ჩართულობის 

მექანიზმების შემუშავება და 

უზრუნველყოფა

რეგიონული განვითარების საბჭოების საქმიანობაში 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტური 

მონაწილეობისა და სახელმწიფო რწმუნებულების - 

გუბერნატორების ადმინისტრაციებთან მათი 

თანამშრომლობის ხელშეწყობა

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

II/2012 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები

1.4.3.

სახელმწიფო სტრატეგიისა და რეგიონების 

სტრატეგიების შემუშავება-განხორციელების 

პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების 

თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა

მოქალაქეთა თანამონაწილეობის პროცედურების გამოყენება - 

სამუშაო შეხვედრები, დიალოგის ღია ინსტრუმენტებით

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

II/2012 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები 

1.5.

ადგილობრივი და 

რეგიონული 

სტატისტიკის 

განვითარება

1.5.1

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის    სამინისტროსა და  

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნულ სამსახურს შორის 

თანამშრომლობის მემორანდუმის 

გაფორმება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

IV/2011 II/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური 

1.5.2

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და  

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მიერ ერთობლივი 

სამუშაო ჯგუფის შექმნა

სამუშაო  ჯგუფის მიერ  რეკომენდაციების შემუშავება 

რეგიონული სტატისტიკის წარმოებისა და მისი წარმოების 

შედეგად მიღებული ინფორმაციის გავრცელების შესახებ
სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

IV/2011 II/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური

1.5.3

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის, 

რეგიონების სტრატეგიებისა და მათი 

სამოქმედო პროგრამების შემუშავების, 

განხორციელების, შეფასებისა და 

მონიტორინგისათვის საჭირო სტატისტიკის 

წარმოებისათვის  მეთოდოლოგიების 

შემუშავება

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

(საქსტატის)  მიერ იმ მეთოდოლოგიების და სტანდარტების 

შემუშავება და/ან დანერგვა, რომლებიც უზრუნველყოფს 

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო  სტრატეგიისა და 

მისი სამოქმედო გეგმით, რეგიონების სტრატეგიებისა და 

მათი სამოქმედო პროგრამებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების/პროგრამების/პროექტების შემუშავებას, 

განხორციელების მონიტორინგსა და შეფასებას ამავე 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შესრულების 

ინდიკატორების შესაბამისად

 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

II/2012 IV/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური

1.5.4

რეგიონული განვითარების შესახებ 2012 

წლის და შემდგომი წლების  სტატისტიკური 

ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება
სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

                  საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2013 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - 

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური
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ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები

რეგიონული განვითარების 

საკითხებით დაინტერესებული და/ან 

ამ სფეროში გამოცდილების მქონე 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

აქტიურ მონაწილეობას იღებენ 

რეგიონული განვითარების საბჭოს 

მუშაობაში 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და რეგიონების 

სტრატეგიების შემუშავება-

განხორციელების პროცესში 

სამოქალაქო საზოგადოების 

თანამონაწილეობა

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროსა და  სსიპ - საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს 

შორის გაფორმებულია 

თანამშრომლობის მემორანდუმი 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროსა და  სსიპ - საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მიერ შექმნილია ერთობლივი სამუშაო 

ჯგუფი

შემუშავებულია რეგიონული 

განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო 

გეგმის, რეგიონების სტრატეგიებისა და 

მათი სამოქმედო პროგრამების 

შემუშავების, განხორციელების, 

შეფასებისა და მონიტორინგისათვის 

საჭირო სტატისტიკის წარმოების  

მეთოდოლოგიები

მომზადებული და გამოქვეყნებაულია 

რეგიონული განვითარების შესახებ 

წლიური სტატისტიკური ანგარიშები
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1.5.5

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის, 

აგრეთვე რეგიონების სტრატეგიებისა და 

მათი სამოქმედო პროგრამების, ასევე 

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების სტრატეგიებისა და მათი 

სამოქმედო პროგრამების შემუშავების, 

განხორციელების, შეფასებისა და 

მონიტორინგისათვის საჭირო 

ამ მიზნით საქსტატის მიერ  შემუშავებული 

მეთოდოლოგიების და სტანდარტების მიხედვით სათანადო 

სტატისტიკური მონაცემების მწარმოებელი ინსტიტუციების - 

ადმინისტრაციული ორგანოების (მათ შორის, საქსტატის, 

როგორც ძირითადი ინსტიტუტის) განსაზღვრა;  ამ 

ინსტიტუციების რესურსული უზრუნველყოფა 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

                  საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

III/2012 IV/2014

სსიპ - საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური

1.6

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

დამოუკიდებლობის 

ხელშეწყობა და 

ცენტრალურ და 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებებს 

შორის 

უფლებამოსილებების 

მკაფიო გამიჯვნა

1.6.1

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების უფლებამოსილებების 

ეტაპობრივი გაფართოებისა და სახელმწიფო 

ხელისუფლების უფლებამოსილებებად და 

ადგილობრივი თვითმმართველობების 

საკუთარ კომპეტენციებად საჯარო 

კომპეტენციების მკაფიო განსაზღვრის 

მიზნით  კანონპროექტების პაკეტის 

მომზადება და მთავრობისათვის წარდგენა 

საქართველოს პარლამენტში ინიცირების 

მიზნით  

შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე კანონპროექტების მომზადება "ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიისა" და 

ქარტიის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

                  საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2013 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

1.7

ადამიანური 

რესურსების 

მომზადება მდგრადი 

რეგიონული 

განვითარების 

უზრუნველსაყო-ფად

1.7.1

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო 

მოსამსახურეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შემუშავება 

და ამ მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოთა 

აღწერილობების სისტემის დანერგვა

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

II/2012 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - საჯარო 

სამსახურის ბიურო; 

სახელმწიფო რწმუნებული - 

გუბერნატორი

1.7.2

ტრენინგის საჭიროებების შეფასების 

საფუძველზე  სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  

საჯარო მოსამსახურეთა სასწავლო 

პროგრამების და ტრენინგის წესის 

შემუშავება და დამტკიცება 

ტრენინგის სახის, ფორმის, მეთოდების, კრიტერიუმებისა და 

ტრენინგ-პროვაიდერების კრიტერიუმების განსაზღვრა

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

II/2012 IV/2014

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; სსიპ - საჯარო 

სამსახურის ბიურო
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საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

იწარმოება რეგიონული განვითარების 

სახელმწიფო სტრატეგიისა და მისი 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების, 

განხორციელების, შეფასებისა და 

მონიტორინგისათვის საჭირო 

სტატისტიკური მონაცემები

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო, სსიპ - ვანო 

ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

მომზადებულია და წარდგენილია 

საქართველოს მთავრობისათვის 

შესაბამისი კანონპროექტების პაკეტი 

შემუშავებულია სახელმწიფო 

რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაციის საჯარო 

მოსამსახურეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

დანერგილია სამუშაოთა 

აღწერილობების სისტემა

შემუშავებული და დამტკიცებულია   

სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  

საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგის 

წესი და სასწავლო პროგრამება
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1.8

ელექტრონული 

მმართველობის          (e-

Governance) 

პლატფორმის 

შემცველი 

კომპონენტებისა და 

სერვისების დანერგვა 

ადგილობრივი და 

რეგიონული 

ხელისუფლების 

ორგანოების 

საქმიანობის 

ეფექტიანობის 

ამაღლების მიზნით

1.8.1

"საქართველოს ელექტრონული მთავრობის 

ვებპორტალის" (სამთავრობო 

ელექტრონული რესურსების შემცველი 

ვებპორტალის - e-government.ge ; e-

georgia.gov.ge; e-government.gov.ge ) შემდგომი 

განვითარება; არქიტექტურის, შინაარსისა და 

სერვისების სრულყოფა; სისტემატიური 

განახლება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს I/2011 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.2

"საქართველოს ერთიანი სამთავრობო 

ქსელის" (GGN – Georgian Governmental 

Network) ფუნქციონირების სისტემატიური 

მონიტორინგი; მისი ფუნქციონირების 

უსაფრთხოების მონიტორნგი

ამ პერმანენტული ხასიათის აქტიობით განხორციელდება 

სამთავრობო ქსელის და მისი "აბონენტების"-

მომხმარებლების ინფორმაციული უსაფრთხოების დონის 

ამაღლება, სამთავრობო ქსელის დაცულობის დონის 

ამაღლება, განხორციელდება სამთავრობო ქსელის მუდმივი 

მონიტორინგი და შესაბამის ინციდენტებზე სწრაფი და 

კვალიფიციური რეაგირება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს
I/2012 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; სსიპ - 

სამოქალაქო რეესტრის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.3

"მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის" 

შექმნა-ჩამოყალიბება-ინსტალირება-

ტესტირება

"მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა - საქართველოს სამთავრობო 

კარიბჭე/პორტალი" – არის სპეციალური ინფრასტრუქტურა, რომელიც 

უზრუნველყოფს სახელმწიფოს მასშტაბით მონაცემების გარანტირებულ და 

დაცულ  გაცვლას; არის აპარატულ-პროგრამული კომპლექსი, რომელიც ქმნის 

სახელმწიფოს მასშტაბით ერთიან, გეოგრაფიულად განაწილებულ 

ინფორმაციულ ორგანიზაციულ-ტექნიკურ სისტემას. ამ სისტემაში ჩართულ 

სუბიექტებს საშუალება ექნებათ გაცვალონ ინფორმაცია ელექტრონული 

სერვისების საშუალებით. მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში 

სხვადასხვა საინფორმაციო სისტემების დაკავშირება მოხდება მათი მხრიდან 

მინიმალური დანახარჯებით. უკვე არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის 

საჭირო იქნება მხოლოდ მონაცემთა ადაპტერის დამატება, რომელიც 

აუცილებელია ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ზემოთ 

აღნიშნული სისტემა გააუმჯობესებს ინფორმაციასთან წვდომას და 

უზრუნველყოფს მის დაცულობასა და საიმედოობას. ასევე, სისტემა 

საშუალებას მოგვცემს, შეიქმნას ახალი კომბინირებული ელექტრონული 

სერვისები და გაცილებით ეფექტურად და ნაკლები დანახარჯებით 

უზრუნველვყოთ მომსახურების მიწოდება მოსახლეობისათვის და ბიზნესის 

წარმომადგენლებისათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით. მონაცემთა გაცვლის 

ინფრასტრუქტურის შექმნა ითვალისწინებს მონაცემთა სტანდარტიზებული 

სტრუქტურების ჩამოყალიბებას, მონაცემთა მეტი სტრუქტურების აღწერას; 

მათი სტანდარტიზაცია გამოიწვევს ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის 

შექმნის გამარტივებას და სახელმწიფო მონოპოლიის მოხსნას მის მიერ 

განხორციელებულ სერვისებზე პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნაში. 

გათვალისწინებულია აგრეთვე არსებული ელსერვისების გაანალიზება; მათი 

შინაარსის, დანიშნულების, გამოყენების პრაქტიკის, სტრუქტურის 

შესაბამისად, ბიზნესისათვის  მოსახერხებელი ფორმატის შემუშავება. 

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის ფარგლებში უნდა შეიქმნას  

რეგისტრების რეესტრი  - სახელმწიფოში არსებული ინფორმაციული 

რეესტრებისა და სერვისების აღწერა. შედეგად მივიღებთ სახელწიფოს 

ელექტრონულ მოდელს, რომელიც  აუცილებელია ინფორმაციის დუბლირების 

გამოსარიცხად, ასევე მისი სანდოობისა და განახლებულობის ხარისხის 

კონტროლისათვის. ახალი რეგისტრების რეესტრის შექმნა გამოიწვევს 

ხარჯების შემცირებას და ბიზნესპროცესების ოპტიმიზებას; ამისათვის 

აუცილებელია ახალი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და შესაბამისი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2012 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო
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(i) ვებპორტალის ახალი, დამატებული 

სერვისების რაოდენობა; (ii) 

ვებპორტალის კონტენტის განახლების 

სისწრაფე; (iii) სახელმწიფო და 

მუნიციპალური ელ. სერვისების 

უზრუნველყოფა-მხარდაჭერა

(i) ერთიანი სამთავრობო ქსელის 

ინფრასტრუქტურა სრულად 

გაანალიზებულია 2012 წლის პირველ 

კვარტალში. (ii) 2014 წლის ბოლომდე 

აწყობილია ქსელის მონიტორინგის 

სისტემა 

(i) ინფრასტრუქტურაში ჩართული 

სახელმწიფო დაწესებულებების, სსიპ-

ების, სააგენტოების, ავტონომიური 

რესპუბლიკების მთავრობების, 

სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის ადმინისტრაციების, 

თვითმმართველი ქალაქების მერიების, 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოების/გამგეობების 

რაოდენობა. (ii) 2012 წლის ბოლოსთვის 

მონაცემთა გაცვლის 

ინფრასტრუქტურაში ჩართულია 

ელექტრონული სერვისების 

მწარმოებელი სახელმწიფო 

დაწესებულებები და ორგანიზაციები 

(დაწყებულია მათი ჩართვა).  (iII) 2012 

ბიზნესსექტორის მიერ აღნიშნული 

სტანდარტების გამოყენება. (iv) 2011 

წლის ბოლოსთვის რეესტრების 

რეესტრის ჩამოყალიბება
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1.8.4

"ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის" შემუშავება და გავრცობა 

საჯარო და კრიტიკულ ინფრასტუქტურაში; 

მისი დებულებების, მიდგომების, 

ინსტრუმენტების ამოქმედება სახელმწიფო 

დაწესებულებებში, სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის 

ადმინისტრაციებში, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებსა და სხვა 

კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება და 

მისი ამოქმედება გულისხმობს საკანონმდებლო ინიციატივის 

მომზადებას, რომელიც დაარეგულირებს ყველა საჯარო 

დაწესებულების და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

ერთიან ნორმატიულ სივრცეში მოქცევას ინფორმაციული 

უსაფრთხოების კუთხით. ამის შემდეგ უნდა მომზადდეს 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რომლებიც 

განსაზღვრავს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას 

და შეიმუშავებენ (დააწესებენ) სტანდარტებს; ეს ნორმები 

უკავშირდება როგორც პერსონალის მართვას, ასევე 

მონაცემთა აქტივების უსაფრთხოებას. დამატებით შეიქმნება 

დეტალური ინსტრუქციები და მომხმარებელთა 

სახელმძღვანელოები ყველა იმ პირისთვის, რომლებიც 

ჩართული იქნებიან ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პროცესში. ამ მიმართულების პირველი რიგის 

ბენეფიციარებს წარმოადგენენ სახელმწიფო სექტორში 

დასაქმებული მოხელეები, რომლებსაც შეხება აქვთ 

სამსახურებრივ ინფორმაციასთან (დაახლოებით 80-100 

ათასამდე საჯარო მოსამსახურე). აღნიშნული ღონისძიების 

ფარგლებში, პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით მოხდება 

საჯარო მოსამსახურეებისათვის საკონსულტაციო და  

სატრენინგო ინფრასტრუქტურის (საშუალებების) შექმნა და 

სასწავლო კურსებით უზრუნველყოფა

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2012 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.5

"კომპიუტერული ინციდენტების სწრაფი 

რეაგირების ჯგუფის" დაარსება-წვრთნა-

ამოქმედება

ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი (Computer 

Emergency Response Team; CERT.GOV.GE) შეიქმნება 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლებში, რომელიც 

გაწევრიანდება ინციდენტებზე რეაგირების  საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში (First.org, ENISA), საიდანაც მიიღებს 

როგორც საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, საჭიროების 

შემთხვევაში, ინციდენტებზე რეაგირებისას უშუალო 

დახმარებას. ინციდენტების რეაგირების ჯგუფი პირველ 

ეტაპზე (2011 წელი) ჩამოყალიბდება სააგენტოს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახით და დაამყარებს 

ქსელური კავშირის მონიტორინგს ყველა სახელმწიფო 

სტრუქტურასთან. პირველ ეტაპზე ინფრმაციული 

ინციდენტების დამუშავება და ანალიზი მთლიანად 

ცენტრალიზებულად განხორციელდება. შემდეგ ეტაპზე 

(2012–2014 წლები) შეიქმნება ინციდენტების მართვის 

ადგილობრივი ჯგუფები მსხვილ სახელმწიფო  და 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციებში

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2011 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო
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(i) 2012 წლის ბოლოსთვის 

სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და 

კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში 

ინფორმაციის დაცვის დონე 

შეესაბამება საქართველოს 

ინფორმაციული პოლიტიკის 

მოთხოვნებს, რომლებიც, თავის მხრივ, 

შეესაბამება საერთაშორისო  (ISO 

მოთხოვნებს) სტანდარტებსა და 

პოლიტიკებს. (ii) 2012 წლის 

ბოლოსთვის დამტკიცებულია 

ინფორმაციული უსაფრთხეობის 

პოლიტიკის ნორმატიული 

დოკუმენტები; მეოთხე კვარტალში 

მომზადებული და დამტკიცებულია 

სახელმძღვანელოები და 

ინსტრუქციები, ჩატარებულია 

პრეზენტაციები ყველა 

სამინისტროს/უწყების/სსიპ–ის  

წარმომადგენელთან. (iii) 2012 წლის 

ბოლომდე  სახელმწიფო 

დაწესებულებების და 

ორგანიზაციების 30% ჩართულია 

პოლიტიკის აქტიურ დანერგვაში, 

მათგან 40% აკმაყოფილებს  

სტანდარტით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს; მ.შ., საქართველოს 

იუსტიციის, ფინანსთა, საგარეო 

საქმეთა,  ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა, 

შრომის, ჯამრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროები; 
(i) 2011 წლის მეორე კვარტალში 

შექმნილია ინციდენტების მართვის 

პროცედურები და სქემა. (ii) 2012 წლის 

ბოლომდე გაანალიზებულია ყველა 

მაღალი დონის ინფორმაციული 

ინციდენტი, რომლებიც შემოვა ქსელში 

ჩართული საჯარო და კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურიდან. (iii) 

სამინისტროების 30%-ში დაყენებულია 

ინციდენტების შემგროვებელი 

მოწყობილობა (პროგრამული და 

აპარატურული უზრუნველყოფა). (iv) 

2014 წლამდე ყველა სამინისტროსა და 

მხარჯავ დაწესებულებაში 

(სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ორგანიზაციული კლასიფიკატორის 

პირველი და მეორე დონის 

ორგანიზაციებში) შექმნილია, 

დაკომპლექტებული და 

დატრენინგებულია ინციდენტებზე 

რეაგირების ადგილობრივი ჯგუფები. 

(v) შექმნილია შესაბამისი სატრენინგო 

და საკონსულტაციო 

ინფრასტრუქტურა. (vi) ტრენინგების 

მონაწილეთა 80%-ზე მეტი ტრენინგს 

წარმატებულად აფასებს და 

პრაქტიკაში იყენებს მიღებულ ცოდნას 

და უნარ-ჩვევებს
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1.8.6

"მოქალაქის პორტალის - ელექტრონული 

სერვისების ერთიანი სისტემის" შექმნა, 

განვითარება და გაშვება 

მოქალაქისთვის ელექტრონული სერვისების 

ინტეგრირებული პორტალის მიზანია – დაპროექტდეს, 

შეიქმნას, შეივსოს კონტენტით, შეივსოს მომსახურების 

სფეროებით/სახეობებით, წარმატებულად გაიშვას, 

განხორციელდეს საზოგადოების ინფორმირებულობის 

ფართომასშტაბიანი კამპანია     

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს I/2011 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.7

"დოკუმენტების გაცვლის ერთიანი 

სისტემის" შექმნა-ორგანიზება-ტესტირება-

გაშვება

დღეისათვის ბევრ სახელმწიფო დაწესებულებაში, უწყებაში 

თუ ორგანიზაციაში დანერგილია დოკუმენტბრუნვის 

მართვის სხვადასხვა სახის ელექტრონული სისტემები. უკვე 

დღის წესრიგში დგას „ელექტრონულად დაბადებული 

დოკუმენტის“ სასიცოცხლო ციკლის „გახანგრძლივება“, ანუ 

მათი ორგანიზაციებს შორის მიმოქცევის აუცილებლობა. ამ 

ამოცანის გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია, მოხდეს საიმედო 

და უსაფრთხო ელექტრონული სახის დოკუმენტთა გაცვლის 

ერთიანი სისტემის შექმნა და დანერგვა. ამ ამოცანის 

გადაწყვეტა წარმოადგენს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას. სწორედ ამ ამოცანის 

გადაწყვეტას ემსახურება  დოკუმენტების გაცვლის ერთიანი 

სისტემის ორგანიზება. ეს სისტემა სახელმწიფო 

სტრუქტურებს (არა მარტო ცენტრალური მთავრობის 

დონეზე, არამედ განსაკუთრებულად აქტუალურია და 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეგიონული მმართველობისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს) შორის 

ინფორმაციის ზუსტ და ოპერატიულ გაცვლას შეუწყობს 

ხელს

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2011 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.8

"ელექტრონული დოკუმენტის" 

მოსახლეობისთვის მიწოდების სისტემის 

შექმნა-ორგანიზება-ტესტირება-გაშვება

მიზანს წარმოადგენს საჯარო სექტორში (მომავალში მთელ 

სახელმწიფოში) დაცული ინფრასრუქტურის ჩამოყალიბება 

ელექტრონული სახით ოფიციალური კორესპოდენციის 

ურთიერთგაცვლის უზრუნველსაყოფად. ბევრია ისეთი 

შემთხვევაც, როდესაც სახელმწიფო ან ბიზნესორგანიზაცია 

ვალდებულია მოქალაქეს გაუგზავნოს შეტყობინება და 

დარწმუნდეს, რომ იგი მისულია ადრესატამდე. დღეს 

შეტყობინების გაგზავნის საშუალებებია ან საფოსტო 

გზავნილი,   ან კურიერული მომსახურება, რაც გარკვეულ 

დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. იმისათვის, რომ 

გამარტივდეს მოსახლეობისათვის შეტყობინების მიწოდების 

პროცესი, საქართველოს მთავრობაში მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება  ელექტრონული დოკუმენტების 

მიწოდების სისტემის დანერგვის შესახებ . ეს სისტემა 

საშუალებას მისცემს ორგანიზაციებს, სწრაფი და 

მოსახერხებელი გზით დაუგზავნონ მოსახლეობას 

შეტყობინებები ზედმეტი დანახარჯების გარეშე

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2013 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.9

"ელექტრონული პირადობის მოწმობის 

პერსონალიზაციის სისტემის (e-ID)"  შექმნა-

ორგანიზება-ტესტირება-გაშვება, ორ 

მილიონამდე ელექტრონული პირადობის 

მოწმობის გაცემა

ელექტრონული პირადობის მოწმობების შემოღების 
შემდეგ შესაძლებელი გახდება ელექტრონული სერვისების 
გაფართოება, პიროვნების იდენტიფიცირება შესაძლებელი 
იქნება დისტანციურად

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს
III/2011 IV/2014

სსიპ - სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტო; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

1.8.10

"ელექტრონული ხელმოწერის 

მოსახლეობისთვის და ბიზნესსექტორის 

წარმომადგენელთათვის მიწოდების 

სისტემის (e-Signature)"  შექმნა-ორგანიზება-

ტესტირება-გაშვება

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო წარმოადგენს საბაზისო 

ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას. ბარათზე 

შეიძლება ჩაიწეროს დამატებითი პროგრამული მოდულები, 

რომლებიც შეასრულებს კერძო თუ საჯარო სექტორისათვის 

მნიშვნელოვან ამოცანებს; შემქმნელებისათვის უნდა 

ჩამოყალიბდეს შესაბამისი სერტიფიცირების სისტემა

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს
III/2011 IV/2014

სსიპ - სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტო; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

60 000 000

(დახარჯულია 

9,171,450);                

საჭიროებს დამატებით 

დაფინანსებას
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(i) 2012 წლის ბოლოსთვის 

გამოქვეყნებულია არანაკლებ 10 

ელექტრონული სერვისი

(i) 2012 წლის ბოლოსთვის 

დოკუმენტების გაცვლის სისტემაში 

დარეგისტრირებული 

მომხმარებლების რაოდენობა 

იდენტურია მონაცემთა გაცვლის 

ინფრასტრუქტურის შესაბამისი 

მონაცემისა. (ii) 2012 წლის ბოლოსთვის 

დღის განმავლობაში გაცვლილი 

კორესპონდენციის მოცულობა 

აღემატება მას 2-ჯერ

(i) 2013-2014 წლების მიხედვით - 

სისტემაში ჩართული 

სახელმწიფო/რეგიონული/მუნიციპალ

ური "სტრუქტურების" რაოდენობა

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

(i) 2011  წლის ზაფხულში 

ელექტრონული მოწმობების გაცემის 

დაწყება; (ii) გაცემული ელ. პირადობის 

მოწმობების რაოდენობა (არსებული 

გეგმის მიხედვით 2014 წლის 

ბოლოსთვის – 2,000,000)

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

(i) სერტიფიცირების წესებისა და 

ახალი სამსახურის შექმნა 2011 წლის 

ზაფხულში
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1.8.11

ელექტრონული მმართველობის დანერგვა 

თვითმმართველობებში

ელ. მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ დონეზე 

გულისხმობს: 1) ელექტრონულ საქმისწარმოებას 

მუნიციპალიტეტებში, საჭირო ინფორმაციის სწრაფად და 

მარტივად მიღებას თვითმმართველობის სამსახურების მიერ 

როგორც შიდა სამსახურების, ასევე ცენტრალური 

ხელისუფლების ორგანოებისგან, სწრაფ და ეფექტურ კავშირს 

მუნიციპალურ ცენტრსა და გამგეობის რწმუნებულს შორის; 

2) მომსახურების გამარტივებას (მაგალითად, შესაძლოა 

რწმუნებულმა თავად ჩაიბაროს ადგილობრივი 

მოსახლეობისგან გარკვეული დოკუმენტაცია და 

გადააგზავნოს გამგეობაში განსახილველად, ან თავად იყოს 

მომსახურების საბოლოო მიმწოდებელი)

20,000,000 (ელ. 

მმართველობის 

დანერგვა 

მუნიციპალიტეტებშ

ი მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით)

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

92,714

(გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება (GIZ); 

აგრეთვე            

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

I/2011 IV/2014

სსიპ - სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტო; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები; გამგეობების 

რწმუნებულები

1.8.12

დამისამართების სისტემის განვითარება და 

ამოქმედება

დამისამართების სისტემის შექმნა გულისხმობს:                                   

1) დამისამართების ერთიანი, ეროვნული რეესტრის 

ფორმირებას; 2) დაუმისამართებელი ობიექტებისთვის 

მისამართების მინიჭებას; 3) არსებული მისამართების 

კორექტირებას დამისამართების ახალი წესების მიხედვით

11,000,000 

(დამისამართება 

მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით)

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დაფინანსებას და 

დამატებით 

კონსულტაციებს I/2011 IV/2014

სსიპ - სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტო; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

1.8.13

"ელექტრონული 

შეტყობინების/გზავნილების 

მოსახლეობისთვის და ბიზნესსექტორის 

წარმომადგენელთათვის მიწოდების 

სისტემის" შექმნა-ორგანიზება-ტესტირება-

გაშვება

საჯარო და ბიზნესსექტორს ექნება საშუალება 

ელექტრონულად მიაწოდოს გზავნილი მოსახლეობას, 

რომელსაც იურიდიული ძალა ექნება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს I/2013 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.14

ელექტრონული მმართველობის სფეროში 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა

ელექტრონული საქმიანობის (ელ-მმართველობა, ელ-

ბიზნესი, ინფორმაციული უსაფრთხოება და ა.შ.) 

საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მისი 

განხორციელება. საერთაშორისო გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით საკანონმდებლო ბაზის შექმნა

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს I/2011 II/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.15

საქართველოში ელექტრონული 

მმართველობის და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების განვითარების ხელშეწყობა
9,181,100 (საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს)

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს
I/2011 IV/2014

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო; საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო

1.8.16
გეოინფორმაციული სისტემების

განვითარება

აღნიშნული გულისხმობს რუკაზე შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დატანას, აგრეთვე 

ინტერაქტიური ვებრუკის მომზადებას და უწყების 

კორპორატიული გეოინფორმაციული სისტემის 

განვითარებას

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს

III/2012 IV/2014

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2

მუნიციპალური 

მომსახურებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
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სსიპ - საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო, 

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო; 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; ფინანსთა 

სამინისტრო; სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაციები; სხვა 

სახელმწიფო 

დაწესებულებები, 

უწყებები, 

ორგანიზაციები; 

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება (GIZ)

(i) ელ. მმართველობის 

მუნიციპალიტეტებში დანერგვის 

კონცეფციის შემუშავება; (ii) ელ. 

მმართველობის სისტემაში ჩართული 

მუნიციპალიტეტების, დასახლებული 

პუნქტების რაოდენობა

სსიპ - საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

(i) დამისამართების ერთიანი რეესტრის 

ფორმირება; (ii) დამისამართებული 

ობიექტების რაოდენობა; (iii) ახალი 

წესებით კორექტირებული 

მისამართების რაოდენობა

(i) სისტემაში ჩართული 

სახელმწიფო/რეგიონული/მუნიციპალ

ური "სტრუქტურების" რაოდენობა. (ii) 

სისტემის საშუალებით გზავნილთა 

რაოდენობა

ICT-სფეროს ექსპერტები (i) არსებული კანონმდებლობის 

ანალიზი; ანალიტიკურ-

სარეკომენდაციო ანგარიში. (ii) 

შემდგომი სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები; 

სახელმწიფო 

რწმუნებული - 

გუბერნატორი

რუკაზე დატანილია შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები, 

აგრეთვე ფუნქციონირებს 

ინტერაქტიური ვებრუკა და 

უწყების კორპორატიული 

გეოინფორმაციული სისტემა
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2.1

"საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის"  მიერ დაფინანსებული 

პროექტები, მათ შორის:

განსაზღვრულია საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ასიგნებებით; სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ორგანიზაციული კოდი 50 08. საქართველოს რეგიონებში 

ხორციელდება გზების, ხიდების, სასმელი წყლის და 

საკანალიზაციო სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

60 000 000 60 000 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2

გურიის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის"  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, გარე განათების, 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის და 

სხვა სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

1 800 000 1 800 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3

იმერეთის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის" მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

11 450 000 11 450 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.4

კახეთის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის" მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების და სხვა სარეაბილიტაციო-სარემონტო-

სამშენებლო სამუშაოები

6 300 000 6 300 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.5

მცხეთა მთიანეთის რეგიონში 

"საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" 

მიერ დაფინანსებული პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

2 600 000 2 600 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.6

ქვემო ქართლის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის" მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

14 400 000 14 400 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაციები, 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები

გურიის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; გურიის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

გარე განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები

იმერეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

იმერეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

კახეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; კახეთის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

მცხეთა მთიანეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; მცხეთა 

მთიანეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

ქვემო ქართლის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; ქვემო 

ქართლის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
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2.7

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში 

"საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" 

მიერ დაფინანსებული პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

1 350 000 1 350 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.8

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის" მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

4 600 000 4 600 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.9

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 

"საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" 

მიერ დაფინანსებული პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

სისტემების, გარე განათების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის და სხვა სარეაბილიტაციო-

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

9 100 000 9 100 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.10

შიდა ქართლის რეგიონში "საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის" მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

ხორციელდება რეგიონში გზების, ხიდების, სასმელი წყლის 

და საკანალიზაციო სისტემების, გარე განათების, 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის და 

სხვა სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

8 400 000 8 400 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.11

"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები, მათ შორის:

განსაზღვრულია საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ასიგნებებით; სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ორგანიზაციული კოდი 50 09. საქართველოს რეგიონების 

სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება გზების, 

ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე განათების, 

კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების და 

ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

40 000 000 40 000 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო 

სვანეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; რაჭა-

ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; სამცხე-

ჯავახეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთისსახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) წყლის 

მიწოდების გრაფიკის შემცირება; (v) 

წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

შიდა ქართლის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; შიდა 

ქართლის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის  და საკანალიზაციო 

სისტემების, გარე განათების, 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის ტექნიკური 

პარამეტრები; (iv) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (v) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vi) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაციები; 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები
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2.12

გურიის რეგიონშისოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის  მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

2 311 045 2 311 045 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.13

იმერეთის რეგიონში სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის  მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

6 959 462 6 959 462 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.14

კახეთის რეგიონში სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის  მიერ დაფინანსებული 

პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

5 030 564 5 030 564 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.15

მცხეთა მთიანეთის რეგიონში სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, სპორტული 

მოედნების და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების 

და სხვა სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო 

სამუშაოები

2 501 052 2 501 052 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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გურიის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; გურიის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
იმერეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

იმერეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
კახეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; კახეთის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
მცხეთა მთიანეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; მცხეთა 

მთიანეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების 

ტექნიკური პარამეტრები; (iv) 

შეკეთებული ან ახლად გაკეთებული 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
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2.16

ქვემო ქართლის რეგიონში სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

5 218 024 5 218 024 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.17

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

1 325 265 1 325 265 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.18

სამცხე ჯავახეთის რეგიონში სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

2 912 080 2 912 080 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.19

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

5 710 149 5 710 149 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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ქვემო ქართლის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; ქვემო 

ქართლის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო 

სვანეთის სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; რაჭა-

ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის 

მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 
სამცხე ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; სამცხე 

ჯავახეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
სამეგრელო-ზემო 

სვანეთისსახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
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2.20

შიდა ქართლის რეგიონში სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

რეგიონის სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება 

გზების, ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების, კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების 

და ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

3 752 596 3 752 596 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.21

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  მიერ 

დაფინანსებული პროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლებში/დაბებში/თემებში ხორციელდება გზების, 

ხიდების, სასმელი წყლის სისტემების, გარე განათების, 

კულტურის სახლების, სპორტული მოედნების და 

ნაგებობების, გაჩერებების და მოსაცდელების და სხვა 

სარეაბილიტაციო-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები

4 279 762 4 279 762 I/2011 IV/2011

საქართველოს მთავრობა, 

ფინანსთა სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.1

სტანდარტული 

მეთოდოლოგიის 

ფორმირება რეგიონისა 

და ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულის 

განვითარების 

სტრატეგიების, მათი 

განხორციელების 

მონიტორინგისა და 

შეფასებისათვის

2.1.1

რეგიონული განვითრების დაგეგმვისა და 

განხორციელების სახელმძღვანელო 

მეთოდოლოგიის შემუშავება

რეგიონული განვითარების სტრატეგიის შემუშავების 

მეთოდური რეკომენდაციების მომზადება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

IV/2011 I/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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შიდა ქართლის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; შიდა 

ქართლის მხარის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 
აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობა; 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები; 

რწმუნებულები

(i) ბენეფიციართა-მოსახლეობის 

რაოდენობა; (ii) 

სოფლების/დაბების/თემების 

რაოდენობა; (iii) შეკეთებული ან 

ახლად გაკეთებული გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის სისტემების, გარე 

განათების ტექნიკური პარამეტრები; 

(iv) შეკეთებული ან ახლად 

გაკეთებული კულტურის სახლების, 

სპორტული ნაგებობების/მოედნების, 

გაჩერებების/მოსაცდელების 

რაოდენობა და ტექნიკური 

პარამეტრები; (v) წყლის მიწოდების 

გრაფიკის შემცირება; (vi) წყლის 

ხარისხის გაუმჯობესება; (vii) 

ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა 

სახელმწიფო 

რწმუნებულები - 

გუბერნატორები; სსიპ - 

ვანო ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

შემუშავებულია "რეგიონის 

განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავების მეთოდური 

რეკომენდაციები"
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2.2

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების 

სექტორის  და 

სანიაღვრე 

მეურნეობის 

განვითარება

2.2.1

"საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის" 

კორპორატიული / ინსტიტუციონალური 

განვითარების პროგრამის შედგენა
1 522 367                                                 274 026                            224 701 

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია

2.2.2

ქ.ფოთის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეკონსტრუქციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება წყლის 

მიწოდება ყოველ მეორე დღეს 6–7  საათით. გაუმჯობესდება 

წყლის ხარისხი

4 700 006                                                 846 001                         3 854 005 III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.3

მარტვილის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შემცირდება წყლის დანაკარგები,  დამატებით  მიეწოდება 

სასმელი წყალი 500 ადამიანს, ქალაქის მთელ მოსახლეობას 

ექნება 24-საათიანი წყალმომარაგება

1 351 000                     243 180                           1 107 820                        IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.4

წალენჯიხას წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება  სასმელი 

წყლის მიწოდება  16–18 საათი ყოველ დღე 

2 021 550                     363 879                           1 657 671                        IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი 

(EBRD)

კომპანიის კორპორატიული 

განვითარების სტრატეგიის ზოგადი 

მაჩვენებლები: ვადები; გეოგრაფიული 

დაფარვა; დასაქმებულთა 

რიცხოვნობის დინამიკა; ფინანსური 

შემოსავლების ზრდის დინამიკა; 

გამოყენებული ტექნოლოგიების და 

დანადგარების თანამედროვეობა და 

სხვა  
ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.5

ქ.ქუთაისის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის შემდეგ ქუთაისის ორ რაიონს მიეწოდება 

სასმელი წყალი 8–10–საათიანი გრაფიკით ყოველ დღე  20 000 

სულს

3 015 000                     542 700                           2 472 300                        II/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.6

წყალტუბოს წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

წყლის ხარისხი გაუმჯობესდება და წნევის აწევა, 

ელექტროენერგიის ეკონომია 30–35% –ით გაიზრდება, 

გრაფიკი – 2–3 სთ–ით

6 260 752                       1 126 935                          5 133 817                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.7

ზესტაფონის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 12–16 საათი, ჯამში –     

25  000 სულს

3 928 185                       707 073                              3 221 112                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.8

ტყიბულის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 24 საათი, 

გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი

1 743 513                       313 832                              1 429 681                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში/ურბანულ 

ცენტრში/სოფელში მოსახლეობის 

სასმელი წყლით მომარაგების 

გრაფიკის შემცირების მაჩვენებლები, 

სთ.; სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.9

ვანის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

არსებული შიდა საქალაქო ქსელზე გადამყვანებისა და 

წყალმზომების მოწყობა

527 893                          95 021                                432 872                             IV/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.10

ცაგერის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა 

(ნაწილი 8 საათი, ნაწილი 14–16 საათი). დამონტაჟდება 4 

ახალი ეკოტუმბო 2150 სულზე

670 500                          120 690                              549 810                             IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.11

ლენტეხის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 24 საათი 4000 სულზე

1 266 067                       227 892                              1 038 175                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.12

ლანჩხუთის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 24 საათი 70 %–სთვის, 

ხოლო 18 საათი –  30%–სთვის

3 498 992                       629 819                              2 869 173                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.13

ოზურგეთის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 24 საათი 50%, ხოლო 

14 საათი 50%.  გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი და მოხდება 

ელექტროენერგიის  ეკონომია  55%–ით

3 100 000                       558 000                              2 542 000                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.14

სურამის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

წყალმომარაგება 24 საათი, გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი

6 126 949                       1 102 851                          5 024 098                          IV/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.15

ქ.გორის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება  სასმელი 

წყლის მიწოდება  24 საათის განმავლობაში ყოველ დღე 80%, 

დანარჩენი ტუმბვის მიხედვით

5 830 225                       1 049 441                          4 780 785                          II/2011 II/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.16

ქარელის-აგარას წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

ქარელი –  24 საათი  წყალმომარაგება 8 000  სულზე; აგარა –  

ტუმბვის მიხედვით,  16 საათი  3500 სულზე

3 500 000                       630 000                              2 870 000                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში/ურბანულ 

ცენტრში/სოფელში მოსახლეობის 

სასმელი წყლით მომარაგების 

გრაფიკის შემცირების მაჩვენებლები, 

სთ.; სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.17

კასპის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება  24–საათიანი წყლის მიწოდება

4 000 000                       720 000                              3 280 000                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.18

გურჯაანის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება  სასმელი 

წყლის მიწოდება  14–16 საათის განმავლობაში ყოველ დღე 

2 649 750                       476 955                              2 172 795                          III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.19

თელავის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის შემდეგ  სასმელი წყალი მიეწოდება 24 საათი 

ყოველ დღე 29 000 სულზე, გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი

4 843 620                       871 852                              3 971 768                          II/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.20

ყვარლის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება წყლის გრაფიკი 15–18  საათით 11 300 

სულზე

787 131                          141 684                              645 447                             III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.21

ლაგოდეხის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 24  საათი  6900  

სულზე, გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი 

912 890                          164 320                              748 570                             IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.22

სიღნაღის წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება წყლის მიწოდება 14–16 საათი 2 890 სულზე

748 417                          134 715                              613 702                             III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.23

სართიჭალას (მუღანლოს) წყლის და 

წყალარინების სისტემის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია

შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება 14–16 საათი, წყლის 

ხარისხის გაზრდა

5 252 599                       945 468                              4 307 131                          IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.24

მარნეულის წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება წყლის მიწოდების გრაფიკი 3–6 სთ–ით

4 377 811                       788 006                              3 589 805                          III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.25

თეთრიწყაროს წყლის და წყალარინების 

სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება წყლის მიწოდების გრაფიკი 10–12 საათი  3 

650 სულზე

2 051 225                       369 221                              1 682 005                          III/2011 III/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.26

ბაღდათის მრიცხველების მონტაჟი ბაღდათის გამრიცხველიანება

321 993                          57 959                                264 034                             IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.27

ომალოს წყლის და წყალარინების სისტემის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

24–საათიანი წყალმომარაგება

1 500 000                       270 000                              1 230 000                          IV/2011 IV/2013

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.2.28

ზუგდიდის  წყალმომარაგების და 

წყალარინების სისტემის სრული 

რეაბილიტაცია

ქალაქს ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება

120 270 150                  21 648 627                        98 621 523                        I/2012 2014

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია 
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ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.29

ანაკლიის წყალმომარაგების და 

წყალარინების სისტემის სრული 

რეაბილიტაცია

ქალაქს ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება

50 202 900                     9 036 522                          41 166 378                        III/2011 2013

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია

2.2.30

მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების 

სისტემის სრული რეაბილიტაცია

ქალაქს ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება

35 623 500                     6 412 230                          29 211 270                        III/2011 2013

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია

2.2.31

ქუთაისის წყალმომარაგების და 

წყალარინების სისტემის სრული 

რეაბილიტაცია

ქალაქს ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება

233 950 200                  42 111 036                        191 839 164                      II/2012 2014

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია

2.2.32

ფოთის წყალმომარაგების და წყალარინების 

სისტემის სრული რეაბილიტაცია

ქალაქს ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება

83 285 400 14 991 372 68 294 028 I/2012 2014

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია
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აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ურბანულ ცენტრში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა   
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2.2.33

ქ.დედოფლისწყაროს ჩრდილოეთი ნაწილის 

წყალმომარაგების შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია

11.9 კმ

368 924 55 339 313 585 II/2010 I/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.34

ქ.მცხეთის კანალიზაციის გამწმენდი 

ნაგებობის რეაბილიტაცია

პროექტირება

5 800 000 870 000 4 930 000 IV/2011 IV/2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.35

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბალდა-

სკურდის წყალმომარაგების (სოფ. ოჯახური, 

ერუხაია, ლებაჩილე, სკურდი) ქსელის 

მშენებლობა

1 031 720
282021 

(მუნიციპალიტეტი)
1 598 119 III/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.36

საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფ. იცქისის 

წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა

208 280 208 280 I/2011 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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მსოფლიო ბანკი (WB) ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, 11,9 კმ; ქალაქში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) ახლად ინსტალირებული სატუმბი 

სადგურების რაოდენობა და მონტაჟის 

ვადები; გამწმენდი ნაგებობის მილების 

გრძივი მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; სოფლებში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; სოფელში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა
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2.2.37

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ლასურიაშის ხიდთან ნაპირგამაგრებითი 

ნაგებობის მშენებლობა

პროექტირება

2 500 000 375 000 2 125 000 IV/2011 II/2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.38

ქ.ახალციხის წყალმომარაგების 

გაუმჯობესების სამუშაოებების წარმოება 

დამატებითი წყაროების ბაზაზე

3.7 კმ

570 494 85 574 484 920 I/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.39

საირმის წყალმომარაგების, კანალიზაციის, 

გზის, ელგანათების სამუშაოებების 

წარმოება

3.3 კმ (წყალსადენი); 2.9 კმ (კანალიზაცია); 1.9 კმ (გზა)

4 386 638 657 996 3 728 642 II/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.2.40

კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის 

მშენებლობა                  ქ. ქობულეთში

პროექტირება

8 670 000 1 322 542 7 347 458 IV/2012 I/2013

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

2.3.1

სვენეთი-რუისის ჩქაროსნული 

საავტომობილო მაგისტრალის 15 კმ 

მონაკვეთის მშენებლობა-მოდერნიზაცია

გათვალისწინებულია: 2 გვირაბის, თითოეული სიგრძით 800 

მ მშენებლობა, 2 ესტაკადის თითოეული 870 მ, ხიდების, 

მილების მშენებლობა;

გზის საერთო სიგრძე -15 კმ
260 947 860 52189571,95 208 758 288 III/2009 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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მსოფლიო ბანკი (WB) პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების, აგრეთვე 

შეკეთებული საავტომობილო გზის 

გრძივი მაჩვენებლები, კმ; 

ადგილობრივი მოსახლეობის და 

დამსვენებლების (ტურისტების) 

სასმელი წყლით მომარაგების 

გრაფიკის შემცირების მაჩვენებლები, 

სთ.; სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი 

(EBRD)

ახლად ჩადებული/ინსტალირებული 

და/ან შეკეთებული წყლისა და 

საკანალიზაციო მილების გრძივი 

მაჩვენებლები, კმ; ქალაქში 

მოსახლეობის სასმელი წყლით 

მომარაგების გრაფიკის შემცირების 

მაჩვენებლები, სთ.; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB)
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2.3.2

რიკოთის საავტომობილო გვირაბის 

რეაბილიტაცია

გათვალისწინებულია: არსებული გვირაბის სრული 

რეაბილიტაცია, ვენტილაციისა და განათების ჩათვლით

49 321 679,00 9 864 335,80 39 457 343,20 III/2010 II/2012

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.3

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის 

მოდერნიზაცია-მშენებლობა

გათვალისწინებულია ახალი 4–ზოლიანი გზის მშენებლობა

??/2011 ??/2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.4

თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო 

გზის კმ14-კმ21 მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია

გათვალისწინებულია ახალი მიმართულების 7კმ გზის 

მშენებლობა

14 923 000,00 14 923 000,00 III/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.5

ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო 

გზის                   კმ1-კმ27

გათვალისწინებულია არსებული გზის რეაბილიტაცია

22 856 882,64 4 571 376,53 18 285 506,11 IV/2009 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.6

ვაზიანი-გომბორი-თელავის  

საავტომობილო გზის        კმ28-კმ55

გათვალისწინებულია არსებული გზის რეაბილიტაცია

19 498 804,55 3 899 760,91 15 599 043,64 III/2010 IV/2012

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.7

ქ. ბორჯომის ქუჩების და სანიაღვრეების 

რეაბილიტაცია

1 069 460
160,419 

(მუნიციპალიტეტი)
909 041 III/2010 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.8

დაბა მესტიის სოფლებთან დამაკავშირებელ 

გზებზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა - 

ხაიში-მესტიის მონაკვეთი (კმ126 – კმ128)

2 505 843
375,876 

(მუნიციპალიტეტი)
2 129 967 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.9

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

56 904 740,00 52 531 840,00 4 372 900,00 III/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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მსოფლიო ბანკი (WB)

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

მსოფლიო ბანკი (WB)

მსოფლიო ბანკი (WB)

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ქუჩების და სანიაღვრეების გრძივი 

მაჩვენებლები - 3,2 კმ; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 4,7 კმ; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 101.8 კმ 

და სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
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2.3.10

ზუდიდი - ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის 

და გვირაბის რეაბილიტაცია

47 787 996,00 7 247 751,00 40 540 245,00 III/2010 I/2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.11

დაბა აგარაში სტალინის, ნინოწმინდის, 

რუსთაველის, შავგულიძის და წერეთლის 

ქუჩების რეაბილიტაცია

88 757 074

41,657,200 

(სახელმწიფო 

ბიუჯეტი);  823,774 

(მუნიციპალიტეტი)

40,002,900 (ADB); 

6,273,200 (WB) 
III/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, სსიპ - 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.12

სატრანსპორტო ხიდის მშენებლობა მდ. 

მტკვარზე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ახალსოფელთან

1 550 191
232,529 

(მუნიციპალიტეტი)
1 317 662 II/2010 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.13

დაბა მესტიაში ასფალტბეტონის საფარის 

მოწყობა

2 083 176 2 083 176 III/2010 I/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.14

გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალის გზის  

საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ29+600  

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

10 715 500 3 214 650 7 500 850 IV/2009 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.15

თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის 

საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე მდ. 

ინწობაზე სახიდე გადასასვლელის 

პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება

369 800 369 800 I/2011 II/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ზუდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის 

გზისა და გვირაბის რეაბილიტაცია 

(მონაკვეთები 36-54, 58-74, 74-80, 78, 

89, 91-103, 121-125, 126-128 კმ, ჯამური 

სიგრძე 43,3, მათ შორის, 0,76 კმ – 

გვირაბი)

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB); მსოფლიო 

ბანკი (WB)

გზის გრძივი მაჩვენებლები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

ქუჩების და სანიაღვრეების გრძივი 

მაჩვენებლები - 6,5 კმ; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობაევროპის კავშირი (EU) ხიდის სხვადასხვა საინჟინრო 

მაჩვენებლები; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 29 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

ხიდის სხვადასხვა საინჟინრო 

მაჩვენებლები; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა
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2.3.16

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის 

საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე,      მდ. 

ბოლიაზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების განხორციელება 337 300 337 300 I/2011 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.17

შულავერი-წითელი ხიდის საავტომობილო 

გზის კმ12-კმ24(0.5) დარჩენილი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელება

3 507 500 3 507 500 IV/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.18

თბილისი-თიანეთის საავტომობილო გზის 

კმ51+000-კმ59+300 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

1 767 400 530 220 1 237 180 II/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.19

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის 

საავტომობილო გზის      82-ე კმ-ზე სახიდე 

გადასასვლელის მოწყობა

1 990 200 1 990 200 II/2011 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.20

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო 

გზის 129-ე კმ-ზე დაზიანებული აივნის 

აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება

549 500 549 500 I/2011 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.21

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ92(0.1)-

კმ94 (გალერეის ჩათვლით) რეაბილიტაცია

1 500 000 1 500 000 I/2011 IV/2012

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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ხიდის სხვადასხვა საინჟინრო 

მაჩვენებლები; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 12 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 8 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

ხიდის სხვადასხვა საინჟინრო 

მაჩვენებლები; სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

გზის ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 2 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
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2.3.22

რუისი-რიკოთის საავტომობილო გზის 48 კმ 

მონაკვეთის მშენებლობა

425 000 000 75 225 000 349 775 000 2012 2014

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.23

ქარელი-სამწვერისი-ოსიაურის 

საავტომობილო გზის კმ0+000–კმ22+960 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

4 337 000 1 301 100 3 035 900 IV/2009 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.24

სკრა-ქარელის საავტომობილო გზის კმ0+000-

კმ13+020, კმ14+220–კმ15+365 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

2 279 800 683 940 1 595 860 IV/2009 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.25

სურამი-იტრიას საავტომობილო გზის 

კმ0+000–კმ3+743 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

1 597 000 479 100 1 117 900 II/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.26

ხაშური-ახალციხე-ვალე-თურქეთის 

საზღვრის  საავტომობილო გზის 

კმ91–კმ96(0.34) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

2 390 000 2 390 000 IV/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.27

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-

სამტრედიის მონაკვეთის 17.3 კმ მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია

127 183 337 19 395 459 107 787 878 2011 2013

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 12 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო 

პროექტის დასრულების ვადების 

მკაცრი დაცვა; სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შემსრულებელი 

ქვეკონტრაქტორი კომპანიის მიერ 

პროექტის განხორციელებისას 

დასაქმებული ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 22 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 14 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 3 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 5 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

იაპონიის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

(JICA)

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 17.3 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
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2.3.28

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-

სამტრედიის მონაკვეთის 41.7 კმ მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია

252 816 663 38 554 541 214 262 122 2012 2014

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.29

ქვედა სიმონეთი-ნავენახევის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

2 425 000 2 425 000 II/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.30

ხარაგაული-კიცხი-ზესტაფონის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

6 723 300 2 016 990 4 706 310 IV/2009 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.31

რუფოთი-ალისუბანი-საზანო-თუზი-კიცხი-

ქვაციხის  საავტომობილო გზის 

კმ20–კმ29(0.4) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

2 306 100 691 830 1 614 270 II/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.32

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-

ლასდილის საავტომობილო გზის კმ30–კმ39 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

4 014 300 1 204 290 2 810 010 III/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.33

ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-

ბენარას  საავტომობილო გზის კმ23–კმ26 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

2 406 500 721 950 1 684 550 II/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
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იაპონიის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

(JICA)

გზის გრძივი მაჩვენებლები - 41.7კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

გზის გრძივი მაჩვენებლები და სხვა 

ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები და სხვა 

ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 9 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობამსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 9 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 3 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
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2.3.34

ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის  

საავტომობილო გზის კმ111–კმ112 (ონი-

უწერა) მონაკვეთის  რეაბილიტაცია 

1 417 300 425 190 992 110 I/2011 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.35

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის კმ42-კმ57 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

7 986 500 2 395 950 5 590 550 II/2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.36

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-

ლასდილის საავტომობილო გზის კმ40-კმ49 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

7 051 600 2 115 480 4 936 120 IV/2010 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.37

ქობულეთის შემოვლითი გზის კმ0+000-

კმ12+400 მონკაკვეთის მშენებლობა და 

არსებული 2–ზოლიანი გზის გაგანიერება 

4–ზოლიანამდე, ჩაქვი-მახინჯაურის 

კმ30+000-კმ33+000 მონაკვეთზე
115 497 153,97 20 442 996,25 95 054 157,72 2011 2013

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2.3.38

აჭარის შემოვლითი საავტომობილო გზის 

კმ33-კმ48, კმ13-კმ30 მშენებლობა

315 000 000,00 56 700 000,00 258 300 000,00 II/ 2011 IV/2013

2.3.39

ადგილობრივი გზებისათვის გზისა და გზის 

საფარის მდგომარეობის შესახებ 

მონაცემების შეგროვება

პროექტის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, შესწავლა და დამუშავება. 

კერძოდ, ადგილობრივი გზების ქსელის დატანა 

გეოსაინფორმაციო სისტემაში (GIS), რომელიც მოიცავს 

საფარის მდგომარეობას, გზის გეომეტრიას, ხელოვნური 

ნაგებობების მდგომარეობასა და ფოტომასალას, 

სტრანსპორტო ნაკადების აღწერას და სხვა

330 000 99 000 231 000 I/2011 IV/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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გზის გრძივი მაჩვენებლები და სხვა 

ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 15 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

მსოფლიო ბანკი (WB) გზის გრძივი მაჩვენებლები - 9 კმ და 

სხვა ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა

აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

გზის, სხვა საინჟინრო ნაგებობების  

გრძივი მაჩვენებლები და სხვა 

ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)

გზის, სხვა საინჟინრო ნაგებობების  

გრძივი მაჩვენებლები და სხვა 

ტექნიკური პარამეტრები; 

სარეაბილიტაციო პროექტის 

დასრულების ვადების მკაცრი დაცვა; 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შემსრულებელი ქვეკონტრაქტორი 

კომპანიის მიერ პროექტის 

განხორციელებისას დასაქმებული 

ადგილობრივი მოსახლეობის 

რაოდენობა
მსოფლიო ბანკი (WB) შექმნილია შესაბამისი 

გეოსაინფორმაციო სისტემა (GIS). 

მიმდინარეობს ინფორმაციის მოძიება-

დამუშავება
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2.3.40

ტექნიკური დახმარება ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიერ ადგილობრივი 

გზების მართვისა და მოვლა-შეკეთების 

უზრუნველსაყოფად

პროექტის ძირითადი მიზანია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პოტენციალის გაზრდა გზების 

მართვის კუთხით, ასევე მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერება 

დაგეგმილი საგზაო სამუშაოების განხორციელებისათვის. ამ 

პროექტის განხორციელება გულისხმობს მოკლე და 

ადვილად გამოყენებადი სახელმძღვანელოების 

მომზადებას.სახელმძღვანელოები ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობის 

ზრდას ადგილობრივი გზების მართვისა და მოვლა-

შეკეთების მიმართულებით

353 774 106 132 247 642 2010 III/2011

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.41

სამტრედია-გრიგოლეთის 57კმ 

საავტომობილო გზის მშენებლობა

460 000 000 92 000 000 368 000 000 2012 2015

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.42

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის 

საავტომობილო გზის მესტია-უშგულის 57კმ 

საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია
50 000 000 10 000 000 40 000 000 2012 2013

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.43

ქ. ბათუმში მშენებარე 22 სახლის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

ღონისძიება გულისხმობს აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას და გარე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობას
5 892 414 5 892 414 I/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.44

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩის 

რეაბილიტაცია

5.6 კმ

5 798 865 2 899 432 2 899 433 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.45

გურიაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

დვაბზუ-ბახვის გზის მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

1 502 466.82 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.46

თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობა  დაგეგმილია

106 880 000 III/2012 III/2014

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.47

ქ. თბილისის მეტროპოლიტენის მეორე 

ხაზის გაგრძელებისა და მეტროსადგურ 

"უნივერსიტეტის" მშენებლობა

დაგეგმილია

50 100 000 III/2012 III/2014

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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მსოფლიო ბანკი (WB) შექმნილია და დარიგებულია 

პროექტით გათვალისწინებული 

სახელმძღვანელოები. აგრეთვე 

ჩატარდა  შესაბამისი სემინარები 

ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენლებთან

ევროპის საინვესტიციო 

ბანკი (EIB)

ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი 

(EBRD)

ევროკავშირი (EU)
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2.3.48

ქ. თბილისში მდინარე მტკვარზე ახალი 

ხიდის მშენებლობა

 დაგეგმილია

60 955 000 III/2012 I/2014

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.49

ქ. თბილისში გორგასლის ქუჩაძე საგზაო 

გვირაბისა და რეკრეაციული ზონის მოწყობა

დაგეგმილია

50 100 000 II/2012 II/2014

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.50

ანაკლიის ნაპირდაცვა დაგეგმილია

25 885 000 II/2012 IV/2014

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.51

ქ. სამტრედიის ქუჩების დამატებითი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1 012 9512 I/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.52

ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის 

მაღალი აწევის ტუმბოების შესყიდვა და 

მონტაჟი

7 635 860 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.53

წყალტუბოში 10–სახლიანი უბნის  

მშენებლობა და გზების საინჟინრო ქსელების 

და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
12 071 066 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.54

წყალტუბოში ყოფილი ელ.მეურნეუბის 

სანატორიუმის რეაბილიტაცია

697 717 II/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.55

თელავის ძველი უბნის ქუჩების 

რეაბილიტაცია

2 654 993 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.56

თელავში იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა სახლებისთვის ელექტრო ქსელების 

მოწყობა

დაგეგმილია

11 062 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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ევროპის კავშირი (EU)

გერმანიის 

რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი (KfW)
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2.3.57

ქ. ყვარლის შიდა გზების და სანიაღვრე 

არხების რეაბილიტაცია

1 568 944 II/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.58

ცხინვალის რაიონის სოფ. ნიქოზის სატუმბი 

სადგურის სამშენებლო სამუშაოები

1 460 679 II/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.59

შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის, 

სოფ. ჩარგალში მისასვლელი (ვაჟა-ფშაველას 

სახლ-მუზეუმი) გზის კმ1 - კმ3 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

3.0 კმ

1 635 617 245 343 1 390 274 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.60

ქ. დუშეთის ხევის ნაპირსამაგრის მოწყობა 

და ხევზე მდებარე ხიდების აღდგენა-

რეაბილიტაცია

ხევის გაწმენდა ინერტული მასისგან, მონოლიტური 

რკინაბეტონის კედლების მოწყობა-აღდგენა, ნაპირსამაგრი 

გაბიონების მოწყობა, ხიდების ახლიდან მოწყობა, ხევზე 

ფეხით სავალი საბაგირო ხიდის აღდგენა (დაგეგმილია)
2 632 537 2011 2013

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

2.3.61

ქ. დუშეთის ქუჩებისა და სანიაღვრე არხების 

რეაბილიტაცია

  ქ. დუშეთის ღვარცოფისგან დაზიანებული ქუჩების 

აღდგენა, სანიაღვრე არხების აღდგენა-რეაბილიტაცია და 

ახლიდან მოწყობა  (დაგეგმილია)

1 798 652 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.3.62

ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 

გზების რეაბილიტაცია

 ქ. მცხეთის შიდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

სათანადო კომუნიკაციების მოწყობა (დაგეგმილია)

3 995 323 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

2.3.63

შისა სახემწიფოებრივი მნიშვნელობის სნო-

ახალციხე-ჯუთა საავტომობილო გზის კმ1 - 

კმ4 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

2 398 830 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.64

შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის კმ57 - კმ60 

მონაკვითის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2 659 987 I/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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2.3.65

ამბროლაურის მუნიპალიტეტის სოფ. 

ნიკორწმინდის წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 456 366 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი

2.3.66

ქ. ონის შიდა გზების ასფალტის საფარის 

მოწყობა

ასფალტის საფარი მოეწყობა ქალაქის შიდა ქუჩებზე     

(დაგეგმილია)

1 626 446 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.67

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბალდასა და მის მიმდებარე სოფლების 

წყალმომარაგება "ღროულის" კარსტული 

წყლების ბაზაზე
1 031 720 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.68

მესტიაში ცენტრალური მოედნისა და 

ქუჩების  რეაბილიტაცია

3 199 904 479 986 2 719 918 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.69

ქ.სენაკის წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 119 387 II/2010 I/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.70

ქ. ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია

1 210 588 II/2010 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.71

ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ. 

ბოლაჯურში და სოფ. ჩორჩანში 

ცენტრალური გზიდან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია II

3.7 კმ

199 578 29 936 169 642 II/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.72

სოფ. ნიჯგორისა და სოფ. აწყვითის სასმელი 

წლის სისტემის რეაბილიტაცია

15.6 კმ

589 506 88 426 501 080 II/2010 IV/2010

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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2.3.73

სოფ. ნიჯგორისა და სოფ. აწყვითის სასმელი 

წლის სისტემის  დამატებითი სამუშაოები

დაგეგმილია

1 100 000 167 797 932 203 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.74

დამატებითი წყაროების ბაზაზე 

ქ.ახალციხის წყალმომარაგების 

გაუმჯოებესების სამუშაოები

3.7 კმ

570 494 85 574 484 920 I/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.75

ქ. ბორჯომის ქუჩებისა და სანიაღვრეების 

რეაბილიტაცია

3.2 კმ

1 069 378 160 407 908 971 III/2010 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.76

ქ. ბორჯომში სადგერის ნედლი წყლის 

გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

8 332 586 1 271 072 7 061 514 III/2010 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.77

ქ. რუსთავში თბილისის ქუჩის მონაკვეთის 

და ცურტაველის ქუჩის რეაბილიტაცია

1.5 კმ

2 144 732 1 072 366 1 072 366 III/2011 IV/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.78

ქ. წალკის და ქ. თეთრიწყაროს ქუჩების 

რეაბილიტაციის დაამტებითი სამუშაოები

1.3 კმ

445 831 66 874 378 957 II/2011 III/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.79

ქ. გორში საცხოვრებელი კორპუსების შიდა 

წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო 

ქსელის რეაბილიტაცია და წყალმზომების 

მოწყობა

კორპუსებში შიდა სისტემების გაუმართაობის გამო ხდება 

წყლის კარგვა, პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 

მოსახლეობა წყალს მიიღებს მე-4-5 სართულებზე   

(დაგეგმილია)
1 507 968 2011 2012

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.80

ქ. გორში 26 მაისის, მოსკოვისა და 

რკინიგზის დასახლებაში არსებული 

ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის 

სრული რეაბილიტაცია

დაგეგმილია სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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2.3.81

დაბა აგარაში სტალინის, ნინოწმინდის, 

რუსთაველის, შავგულიძის და წერეთლის 

ქუჩების რეაბილიტაცია

2.5 კმ

1 230 698 184 605 1 046 093 II/2010 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.82

საღოლაშენი-დვანის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია

დაგეგმილია სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.83

ქ. ხაშურის წყალმომარაგების სისტემის 

რეკონსტრუქცია

6.7 კმ

1 170 600 175 590 995 010 III/2010 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.84

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მაკვანეთი - 

ზემო მაკვანეთი - გოგიეთის საავტომობილო  

გზის კმ1-კმ2 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

1.9 კმ

391 478 58 722 332 756 I/2011 II/2011

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.85

ტირიფონის ირიგაციის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

12 340 000 2011 2013

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.3.86

სალთვისის ირიგაციის სისტემის 

რეაბილიტაცია 6 500 000 2011 2013

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

2.4

დევნილებით 

დასახლებული 

თვითმმართველ 

ერთეულებში 

დევნილთა სოციალურ-

ეკონომიკური 

ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა და მათი 

საცხოვრებელი 

პირობების 

გაუმჯობესება
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2.4.1

საერთო მოსამზადებელი ღონისძიებების 

განხორციელება დევნილთა საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესების მიზნით

გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების 

განხორციელება:  1) დევნილთა გაერთიანებული ბაზის 

მუდმივი განახლება; 2) იმ ობიექტების მონაცემთა ბაზის 

მუდმივი განახლება, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ 

იქნეს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისთვის; 3) 

თავისუფალი მიწების მოძიება, სადაც განხორციელდება 

ინდივიდუალური სახლებისა და მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; 4) ასევე სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების თავისუფალი მიწების მოძიება; 5) 

ახალ საცხოვრებელ ფართობებში  ბენეფიციართა შერჩევა 

მოხდება მკაფიო და ნათელი კრიტერიუმების საფუძველზე

5 078 930

1,243,700  (2010 წელს);            

2,810,400 (2011-2012 

წლებში) 

758,636 (2010 წელს); 

266,190 (2011 წელს); 

დონორი - UNHCR

I/2010 IV/2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო

2.4.2

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების 

პროგრამების განხორციელება არსებული 

შენობების ფარგლებში (რეაბილიტაცია და 

საკუთრებაში გადაცემა; აგრეთვე 

საკუთრებაში გადაცემა რეაბილიტაციის 

გარეშე)

გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების 

განხორციელება: 1) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

კოლექტიური ცენტრების (ასევე კერძო საკუთრებაში 

არსებული კოლექტიური ცენტრების გამოსყიდვა) 

რეაბილიტაცია და დევნილთათვის გადაცემა; 2) სახელმწიფო 

და კერძო საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი, 

დაუმთავრებელი შენობებების (ასევე კერძო საკუთრებაში 

არსებული ობიექტების გამოსყიდვა) რეაბილიტაცია და 

დევნილებისათვის გადაცემა; 3) დევნილი ოჯახისათვის 

ბინებისა და ინდივიდუალური სახლების შეძენა და 

საკუთრებაში გადაცემა; 4) დევნილებისათვის საკუთრებაში 

გადასაცემი საცხოვრებელი ფართობების აზომვითი 

სამუშაოების განხორციელება, რომლის საფუძველზეც 

მოხდება ქონების რეგისტრაცია; 5) სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული კოლექტიური ცენტრების 

დევნილთათვის გადაცემა რეაბილიტაციის გარეშე; 6) სსიპ – 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გადაცემული 

საცხოვრებელი ბინების რეგისტრაცია; 7) საქართველოს 

მთავრობისა და ენერგო, წყალკანალისა და ბუნებრივი აირის 

გამანაწილებელი კომპანიების მიერ შესაძლებლობის 

ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელ ბინებში 

კომუნიკაციების შეყვანა და მიერთება

17 417 345

2,006,445 (2010 წელს); 

15,000,000 (2011-2012 

წლებში)

57,900 (2010 წელს); 

353 000 (2011) 

დონორი - UNHCR

I/2010 IV/2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო

2.4.3

იძულებითი გადაადგილებული პირების 

უზრუნველყოფა სანიტარიული პირობებით  

(კოტეჯები): ბერბუკი, ხურვალეთი, სკრა, 

შავშვები, კარალეთი, მოხისი, ახალსოფელი, 

თელიანი, მეტეხი, წილკანი და ფრეზეთი – 

სულ 14 დასახლებაა

14 303 185 2011 2013

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო;

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი;

2.4.4

იძულებითი გადაადგილებული 

პირებისთვის 75 საცხოვრებელი კორპუსის 

რეაბილიტაცია

25 000 000 2012 2013

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო;

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი;

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და  

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
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გაეროს ლტოლვილთა 

უმაღლესი კომისარიატი 

(UNHCR); რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/ 

გამგეობები

(i) ხელმისაწვდომია დევნილთა 

განახლებული ბაზა; (ii) 

განსაზღვრულია შერჩეული 

ობიექტების რაოდენობა დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლებისთვის; (iii) 

შერჩეულია მიწები დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლების 

ობიექტების მშენებლობისთვის; (iv) 

საჭიროების და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით, შერჩეულია 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწები; (v) შერჩეულია ბენეფიციარები 

და შეყვანილია დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლების 

ობიექტებში
გაეროს ლტოლვილთა 

უმაღლესი კომისარიატი 

(UNHCR); სსიპ - საჯარო 

რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო, იუსტიციის 

სამინისტრო; 

თვითმმართველი 

ქალაქების მერიები;  

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოები/გამგეობებ

ი

(i) შესახლებული დევნილთა ოჯახების 

რაოდენობა; (ii) ახლად  აშენებული 

დაბალსართულიანი საცხოვრებელი 

კორპუსების/ბინების რაოდენობა; (iii) 

დევნილი ოჯახებისთვის 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების რაოდენობა; (iv) დევნილთა 

ოჯახებისათვის გადასაცემად 

სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში 

არსებული კოლექტიური ცენტრების 

რაოდენობა; (v) დევნილთა 

ოჯახებისათვის გადასაცემად 

სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში 

არსებული სარეაბილიტაციო 

შენობების რაოდენობა; (vi) გამწმენდი 

ნაგებობების რაოდენობა და 

სიმძლავრე; (vii) ახალი წყალსადენის 

სისტემის ტექნიკური პარამეტრები; 

(viii) ახალი კანალიზაციის სისტემის 

ტექნიკური პარამეტრები; (ix) ახალი 

ელექტრო გაყვანილობის-მომარაგების 

სისტემის ტექნიკური პარამეტრები

USAID

USAID
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2.4.5

განსახლების ალტერნატიული პროექტები, 

რომლებიც განხორციელდება მესამე/ბოლო 

ეტაპზე

გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების 

განხორციელება: 1) იმ დევნილ ოჯახებს, რომელთაც გააჩნით 

შესაძლებლობა, შეიძინონ საცხოვრებელი და ესაჭიროებათ 

ნაწილობრივი ფინანსური დახმარება, შესაძლოა გადაეცეთ 

თანხა, როგორც ალტერნატიული განსახლების ზომა; 

2) დევნილ ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ საცხოვრებელი 

საკუთრებაში, დახმარების სახით შესაძლოა გადაეცეთ 

ფულადი თანხა, რომლის მიზანი იქნება მათი ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა;

3) შემუშავებულია საჭიროებებზე მორგებული და 

ხელმისაწვდომი განსახლების პროგრამები ყველაზე 

დაუცველი დევნილებისათვის, რომლებიც ეფუძნება მათ 

დაუცველობას, საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს 

(განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მარტოხელა 

დედების ოჯახებს)

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

2010 2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო

2.4.6

ქ. ქუთაისში ყოფილი სამუსიკო სკოლა-

ინტერნატის საერთო საცხოვრებლის 

რეაბილიტაცია

შესყიდვების სტადია

2 775 094 IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო;

სსიპ – მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი;

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და  

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.4.7

დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური 

ინტეგრაცია

გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების 

განხორციელება:  1) საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო 

პროგრამების დახვეწა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 

ყველაზე დაუცველ დევნილთა ინტეგრირება; 2) ამის 

შედეგად დევნილები ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ არა 

თავიანთი სტატუსიდან, არამედ დაუცველობიდან 

გამომდინარე; 3) ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის 

საჭიროებების განსაზღვრა: ახალ ჩასახლებებში 

დაზიანებული/დანგრეული ან გაძარცული სკოლების, 

ჯანდაცვისა და სოც. დახმარების ობიექტების გარემონტება 

და მოყვანა სამუშაო მდგომარეობაში; 4) საჭიროების 

შემთხვევაში, სკოლები უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო 

ინვენტარით, სასწავლო მასალით, ლაბორატორიებით, 

ბიბლიოთეკებით, კომპიუტერული კლასებით და ა.შ.; 5) ამ 

თვალსაზრისით განსაკუთრებული უპირატესობა მიენიჭება 

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ადგილებსა და ახალ 

დასახლებებში განლაგებულ სკოლებს; 6) საჭიროების 

შემთხვევაში ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან 

სასწავლო წიგნებითა და ტანსაცმლით

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

2010 2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო

2.4.8

საარსებო წყაროებისა და ეკონომიკური 

ინტეგრაციული საჭიროებების 

გათვალისწინება

საარსებო წყაროების საჭიროებების ანალიზი, მონაცემთა 

შეგროვება და კოორდინაცია. სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის და ინტეგრაციის გაუმჯობესების 

პროგრამების განხორციელება დევნილი ოჯახების მდგრადი 

ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით
11 356 500 5,000,000 Euros (EU) 2012 2014

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო
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გერმანიის 

რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი (KfW)

ევროპის კავშირი (EU)
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2.4.9

ქ. ბათუმში იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა 22 სახლის მშენებლობა

32 197 000 I/2011 IV/2011

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.4.10

ქ. ფოთში, მალთაყვას ტერიტორიაზე 

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  

32–სახლიანი უბნის მშენებლობა და გარე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა

37 726 636 IV/2009 III/2011

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2.4.11

ქ. ფოთში ყოფილი სასტუმრო "აიეტის" 

რეაბილიტაცია

დაგეგმილია

3 999 378 IV/2011 IV/2012

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო; 

სსიპ - მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, 

რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

3

ინოვაციების, ახალი 

ტექნოლოგიებისა და 

მეწარმეობის 

განვითარების ხელშეწყობა

3.1.1

ეროვნული საინოვაციო კონცეფციის 

შემუშავება და მიღება

აღნიშნული გულისხმობს  ეროვნული საინოვაციო 

კონცეფციის შემუშავებასა და დანერგვას, აგრეთვე 

დაფინანსების და შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრას

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას და 

კონსულტაციებს 

I/2012 IV/2012

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო
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ევროპის კავშირი (EU) (i) ბენეფიციართა რაოდენობა; (ii) 

სახლების რაოდენობა

ევროპის კავშირი (EU)

KfW

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო,  სსიპ – შოთა 

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო, 

სსიპ - ვანო 

ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული 

მოწყობის რეფორმის 

ცენტრი

შემუშავებილია ეროვნული 

საინოვაციო კონცეფცია 
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3.1.2

სპეციალური პროგრამის ფარგლებში 

სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული 

მიმართულებებისა   და კვლევების 

ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების 

განსაზღვრა

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსების 

ორგანიზება გამოყენებით და ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის; მეცნიერების კომერციალიზაციაზე 

ორიენტირებული ბიზნესპარტნიორობის პროგრამა

3 000 000 2 700 000 300 000 I/2012 IV/2012

სსიპ – შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო

3.1.3

საზღვარგარეთის წამყვან სამეცნიერო 

ცენტრებში სამეცნიერო და სამეცნიერო-

ტექნიკური კადრების მომზადებისა და 

სტაჟირების ხელშესაწყობა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

კვლევითი ცენტრების პროგრამა, დოქტორანტურის 

თანახელმძღვანელობის პროგრამა 

1 600 000 1 600 000 I/2012 IV/2014

სსიპ – შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო

3.1.4

ინტელექტუალური და სამრეწველო 

საკუთრების მოსაზიდად და მის 

გამოსაყენებლად გამიზნული კაპიტალის 

იმპორტირებისათვის ხელშემწყობი 

სამართლებრივი და ეკონომიური 

პირობების შექმნის ხელშეწყობა; 

საზღვაგარეთის ქვეყნებსა და საქართველოს 

ორგანიზაციებს შორის 

თანასწორუფლებიანი 

ითვალისწინებს სპეციალური პროგრამის მომზადებას (შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები, 

რომლებიც აფინანსებს ქართული სამეცნიუერო-

ტექნოლოგიური ჯგუფების თანამშრომლობას 

საერთაშორისო და უცხოურ ფონდების მიერ დაფინასებულ 

პროექტებში)

3 000 000 2 000 000 1 000 000 I/2012 II/2014

სსიპ – შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო

4

სოფლის მეურნეობისა და 

ტურიზმის განვითარება 

და გარემოს დაცვის 

უზრუნველყოფა

4.1

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 

ხელშეწყობა

4.1.1

სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის განახლება სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის წარმოების, 

გადამუშავების, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების გაზრდისათვის აუცილებელი ტექნიკისა და 

ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეძენა და ეფექტური 

გამოყენება
2012 2015

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო

4.1.2

სასოფლო–სამეურნეო წარმოების 

ინტენსიფიკაცია

თანამედროვე დონის სანერგე და საჩითილე მეურნეობების 

შექმნა. საკონსოლიდაციო/ლოგისტიკური ცენტრის აშენება, 

სადაც განხორციელდება სოფლის მეურნეობაში 

წარმოებული პროდუქციის მიღება, შენახვა, დამუშავება და 

შემდგომ საბითუმო ბაზრებზე მიწოდება. ექსტენციის 

სადგურების/კვლევითი ცენტრების აშენება, სადაც 

ფერმერებს შეეძლებათ მიიღონ საკონსულტაციო 

მომსახურება აგრობიზნესის კუთხით

2012 2015

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო
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საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარების ფონდი 

(GRDF)

შემუშავებულია პროგრამა, 

დაფინანსებულია პროექტი

პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა

სსიპ – საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

მომზადებულია სპეციალური 

პროგრამა

ქვეყანაში თანამედროვე 

მაღალეფექტური და ენერგოდამზოგი 

სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდა. 

დამუშავებული ფართობების 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ზდრა 

სანერგე და საჩითილე მეურნეობების 

განვითარება. საკონსოლიდაციო 

ცენტრის მეშვეობით საბითუმო 

ბაზრის განვითარება. ექსტენციის 

ცენტრების მეშვეობით ფერმერთა 

ცოდნის დონის ამაღლება
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4.1.3

სამელიორაციო სისტემის მოდერნიზაცია ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში თანამედროვე წყლის მართვის 

და სარწყავი სისტემების მოწყობა–დამონტაჟება, კერძოთ, 

წვეთოვანი, დაწვიმებითი და პივოტური ირიგაციის 

სისტემების დანერგვა;  არტეზიული ჭაბურღილების 

მოწყობა და არსებული სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია

2012 2015

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო

4.1.4

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის 

პროექტი

პროექტი მოიცავს შემდეგ ორ კომპონენტს: 1) სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის წარმოების და გადამუშავების 

წახალისების მიზნით სალიზინგო ოპერაციების მხარდაჭერა 

და  2) მცირე სასოფლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

პროექტი ხელს უწყობს და მიზნად ისახავს სასოფლო 

ლიზინგით მხარდაჭერის უზრუნველყოფას საქართველოს 

სოფლის ბაზრების მომარაგების სისტემის ძირითადი 

მონაწილეებისთვის და ფოკუსირებულია ინვესტიციებზე 

ფართო მოხმარების საქონლის მიწოდების სისტემებში, 

მჭიდრო კავშირით სამიზნე ჯგუფთან - სოფლად მცხოვრებ 

ღარიბებთან.  პროექტის ფარგლებში საკონკურსო 

საფუძველზე გაიცემა წილობრივი გრანტები დამხმარე 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების 

განსახორციელებლად, რათა შესაძლებელი გახდეს და 

გაიზარდოს სოფლის მოსახლეობის ინვესტირება და 

ჩართულობა ფერმერულ და არაფერმერულ საქმიანობაში

18 020 000 3 230 000 14 790 000 III/2010 III/2014

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო    

4.1.5

სოფლის განვითარების პროექტი საქართველოში კონკურენტუნარიანი სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხელშეწყობა  სოფლად ფინანსური 

მომსახურების სისტემის, მდგრადი სურსათის უვნებლობის 

სისტემის, ასევე მდგრადი უძრავი ქონების სისტემის 

განვითარების გზით

50 269 000 7 259 000 43 010 000 II/2005 II/2012

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო    

4.1.6

მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების 

სოფლის მეურნეობის განვითარების 

პროგრამა

ინფრასტრუქტურის განვითარება ასპინძის, დუშეთის, ონისა 

და შუახევის მუნიციპალიტეტების სოფელ ადგილებში
18 741 900 2 461 000 16 280 900 2001 III/2012

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო    

4.2

დაცული 

ტერიტორიების 

როლის გაზრდა 

რეგიონების მდგრადი 

განვითარების 

პროცესში
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ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო

ახალი სისტემების დანერგვითა და 

არსებულის რეაბილიტაციით, 

გასარწყავებული ფართობების და 

ამავე დროს სასოფლო–სამეურნეო 

კულტურების საჰექტარო 

მოსავლიანობის ზრდა

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 

საერთაშორისო ფონდი 

(IFAD)

ფერმერთათვის ხელმისაწვდომი 
სალიზინგო სისტემა, სოფლად 
აღდგენილი ინფრასტრუქტურა. 
დაგეგმილია ოირმუნღალოს, 
ჯანდარის ხიდებისა და ჭრებალოს 
სასმელი  წყლის სისტემის 
რეაბილიტაციის პროექტები 

მსოფლიო ბანკი (WB), 

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 

საერთაშორისო ფონდი 

(IFAD) 

დასრულებულია სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სურსათის უვნებლობის , 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

ეროვნული სამსახურის 6 რაიონული 

ოფისის მშენებლობა და აღჭურვა; 

თანამედროვე ლაბორატორიული 

მოწყობილობებით აღჭურვილია სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია; 

დამონტაჟებულია დაზუსტებულ 

კოორდინატთა სისტემის (CORS) 12 

სადგური საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოსათვის; შექმნილია  ქართული 

ვაზის ჯიშების გენეტიკური ანაბეჭდების 

მონაცემთა ბაზა; პროექტში მონაწილე 

ფინანსურ დაწესებულებებზე სესხების 

გაცემით  დამატებით საშუალოდ 2000 

ფერმერი უზრუნველყოფილია 

ხელმისაწვდომი და სასარგებლო 

საკრედიტო რესურსით 

სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 

საერთაშორისო ფონდი 

(IFAD) 

დასრულდა დუშეთის, ონის, ასპინძისა 

და შუახევის მუნიციპალიტეტებში 

ინფრასტრუქტურის პროექტები 
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4.2.1

დაცული ტერიტორიების 

ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან 

დაცვის ღონისძიებები

50 000 50 000 I/2011 IV/2011

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.2.2

პროგრამა „ეკოტურიზმის განვითარება“

250, 000 250, 000 I/2011 I/2011

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.2.3

დაცული ტერიტორიების განვითარება 

583 000 81 500 453 000 I/2011 IV/2011

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.2.4

ჯავახეთის ეროვნული პარკის დაარსება ჯავახეთის ეროვნული პარკის და 5 აღკვეთილის დაარსება;  

"ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების დაარსების შესახებ" 

საქართველოს კანონის მიღება, მენეჯმენტის გეგმების 

შემუშავება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

დამხმარე ზონის პროექტების განხორციელება 3 510 600 490 700 3 019 900 I/2011 IV/2012

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.2.5

ყაზბეგის ეროვნული პარკის და კინტრიშის 

დაცული ტერიტორიების განვითარება

9 710 221 660 621 9 049 600 IV/2011 IV/2013

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.2.6

სათაფლიას სახელმწიფო ნაკრძალის 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 279 000 1 110 000 6 169 000 I/2011 IV/2011

სსიპ – დაცული 

ტერიტორიების  სააგენტო

4.3

განახლებადი    

ენერგორესურსის  

განვითარების 

ხელშეწყობა
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გატარებულია დაცული 

ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო 

და მავნებლებისაგან დაცვის 

ღონისძიებები

კავკასიის დაცული 

ტერიტორიების ფონდი  

(CPAF)

გერმანიის 

რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი (KfW)

დაარსებულაია ჯავახეთის ეროვნული 

პარკი და 5 აღკვეთილი; მიღებულია 

საქართველოს კანონი "ჯავახეთის 

დაცული ტერიტორიების დაარსების 

შესახებ"; შემუშავებულია მენეჯმენტის 

გეგმები, განვითარებულია შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა  და 

განხორციელებულია დამხმარე ზონის 

პროექტები

გერმანიის 

რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი (KfW)

BP/BTC Cº  სათაფლიას სახელმწიფო ნაკრძალის 

ინფრასტრუქტურა განვითარებულია
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4.3.1

ჰიდროელექტროსადგურის – ჭოროხის 

მშენებლობა

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა აჭარის რეგიონში  

მდ. აჭარისწყალზე დადგმული სიმძლავრით 36.2  მგვტ და 

წლიური გამომუშავებით - 182.  აღნიშნულ პროექტზე 2011 

წლის 10 ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა  და 

ნორვეგიულ კომპანია "Clean Enegry"–ს შორის IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.2

ჰიდროელექტროსადგურის – ხელვაჩაური 

1–ის  მშენებლობა

პროექტი გულისხმობს ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას აჭარის რეგიონში  მდ. ჭოროხზე. დადგმული 

სიმძლავრე -  36.38  მგვტ, წლიური გამომუშავება - 154  

გვტსთ  აღნიშნულ პროექტზე 2011 წლის პირველ ივლისს 

გაფორმდა მემორანდუმი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსა და თურქულ კომპანია "Adjar 

Enegry-2007"–ს  შორის

I/2012 IV/2016

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.3

ჰიდროელექტროსადგურის – ხელვაჩაური 

2–ის  მშენბლობა

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აჭარის რეგიონში  

მდ. ჭოროხზე.  დადგმული სიმძლავრე - 34.65  მგვტ, 

წლიური გამომუშავება - 168  გვტსთ. აღნიშნულ პროექტზე 

2011 წლის პირველ ივლისს გაფორმდა მემორანდუმი 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და თურქულ კომპანია "Adjar Enegry"–ს შორის

I/2012 IV/2016

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.4

ჰიდროელექტროსადგურის – კირნათი 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აჭარის რეგიონში  

მდ. ჭოროხზე.   დადგმული სიმძლავრე - 34.64   მგვტ, 

წლიური გამომუშავება - 173 გვტსთ. აღნიშნულ პროექტზე 

2011 წლის პირველ ივლისს გაფორმდა მემორანდუმი 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და თურქულ კომპანია "Adjar Enegry"–ს შორის

I/2012 IV/2016

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.5

ჰიდროელექტროსადგურის – მტკვარის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას სამცხე–ჯავახეთის 

რეგიონში  მდ. მტკვარზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე 

– 43 მგვტ, ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 200 

გვტსთ.  აღნიშნულ პროექტზე 2008 წლის 24 ნოემბერს  

გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ქართულ კომპანია  

"Caucasus Energy and Infrastructure"–ს  შორის

IV/2009 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.6

ჰიდროელეტქროსადგურის – ხუდონის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას სვანეთში  მდ. 

ენგურზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე – 702 მგვტ, 

ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 1500 გვტსთ.  

აღნიშნულ პროექტზე 2007 წლის 29 ივნისს  გაფორმდა 

მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსა და ინდურ კომპანია  LTD "Trans 

Electrica"–ს  შორის

IV/ 2012 IV/2017

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)
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 "Clean Energy Invest"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ჭოროხზე,   დადგმული სიმძლავრით 

36.2  მგვტ და წლიური გამომუშავებით 

- 182 

ინვესტორი "Adjar Energy-

2007"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ჭოროხზე. დადგმული სიმძლავრე -  

36.38 მგვტ, წლიური გამომუშავება - 

154  გვტსთ

ინვესტორი "Adjar Energy-

2007"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ჭოროხზე. დადგმული სიმძლავრე - 

34.65 მგვტ, წლიური გამომუშავება - 

168 გვტსთ 

ინვესტორი "Adjar Energy-

2007"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგურის   მდ. 

ჭოროხზე.  დადგმული სიმძლავრე - 

34.64  მგვტ, წლიური გამომუშავება - 

173 გვტსთ

კომპანია "Caucasus Energy 

and Infrastructure"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

მტკვარზე, 43 მგვტ დადგმული 

სიმძლავრით, 200  გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

 კომპანია  LTD "Tranc 

Electrica"

აშეენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ენგურზე – 702  მგვტ. დადგმული 

სიმძლავრით, 1500 გვტსთ. 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
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4.3.7

ჰიდროელექტროსადგურის – ხობი 1–ის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას სამეგრელოში  მდ. 

ხობის წყალზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე – 46,5 

მგვტ, ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 247 

გვტსთ.  აღნიშნულ პროექტზე 2009 წლის 15 სექტემბერს 

გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ქართულ კომპანია  

"Georgian Investment Group"–ს  შორის

IV/2014 IV/2017

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.8

ჰიდროელექტროსადგურის –  ხობი 2–ის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას სამეგრელოში  მდ. 

ხობის წყალზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე –  39,5  

მგვტ, ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 221  

გვტსთ.  აღნიშნულ პროექტზე 2009 წლის 15 სექტემბერს 

გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ქართულ კომპანია 

"Georgian Investment Group"–ს  შორის

IV/2011 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.9

ჰიდროელექტროსადგურის – ფარავანის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას სამცხე–ჯავახეთში  

მდ. ფარავანზე.  სადგურის დადგმული სიმძლავრე - 78  

მგვტ, წლიური გამომუშავება - 425  გვტსთ. აღნიშნულ 

პროექტზე 2007 წლის 29 მაისს გაფორმდა მემორანდუმი 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და 

ქართულ კომპანია  "Georgian Urban Energy        (prtner 

Anadolu  Group)"–ს  შორის

III/2009 III/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.10

ჰიდროელექტროსადგურის – ყვირალას 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას გურიაში 

მდ.ყვირალაზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე 5,2 მგვტ, 

ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 22 გვტსთ.  

აღნიშნულ პროექტზე 2009 წლის 2 მაისს გაფორმდა 

მემორანდუმი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და ჩეხურ  კომპანია   "Zoti Hydro"–ს შორის

IV/2010 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.11

ჰიდროელექტროსადგურის – ზოტის 

მშენებლობა 

აღნიშნული პროექტი გულისხმობს 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას გურიაში 

მდ.გუბაზეულზე. სადგურის დადგმული სიმძლავრე 36 

მგვტ, ელეტქროენერგიის წლიური გამომუშავება – 144 

გვტსთ.  აღნიშნულ პროექტზე 2009 წლის 2 მაისს გაფორმდა 

მემორანდუმი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და ჩეხურ  კომპანია "Zoti Hydro"–ს შორის

IV/2010 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.12

ჰიდროელექტროსადგურის – ბახვი-3–ის 

მშენებლობა

პროექტი ითვალისიწნებს გურიაში მდ. ბახვისწყალზე 6 მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 35 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე 2009 წლის 14 მაისს 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და ესტონეთის კომპანია „ბახვი ჰაიდროს“–ს  

შორის გაფორმდა მემორანდუმი

II/2009 III/2012

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)
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კომპანიას  "Georgian 

Investment Group"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. ხობის 

წყალზე – 46,5 მგვტ, დადგმული 

სიმძლავრით 247 გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია  "Georgian 

Investment Group"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. ხობის 

წყალზე –  39,5 მგვტ დადგმული 

სიმძლავრით, 221 გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია  "Georgian Urban 

Energy" 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ფარავანზე – 78  მგვტ დადგმული 

სიმძლავრით, 425 გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია  "Zoti Hydro"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური 

მდ.ყვირილაზე – 5,2 მგვტ დადგმული 

სიმძლავრით, 22 გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

  კომპანია  "Zoti Hydro" 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური 

მდ.გუბაზეულზე – 36 მგვტ 

დადგმული სიმძლავრით, 144 გვტსთ 

ელეტქროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია „ბახვი ჰაიდრო“

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ბახვისწყალზე, 6 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 35 გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
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4.3.13

ჰიდროელექტროსადგურის –  ლუხუნი  2–ის  

მშენებლობა

პროექტი ითვალისიწნებს  მდ.  ლუხუნისწყალზე  12 მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 74 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე 2009 წლის 27 ივლისს 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და  Rusmetal LLC-ს შორის გაფორმდა 

მემორანდუმი

III/2010 IV/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.14

ზომლეთი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 31.2  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 147  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შოროს გაფორმდა მემორანდუმი 2011 წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.15

ვაიო ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 40.4  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 196  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შოროს გაფორმდა მემორანდუმი 2011  წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.16

კორომხეთი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 21  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას 113 გვტსთ ელექტროენერგიის  წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი 2011  წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.17

აჭარის წყალი 1 ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 26.46   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 128   გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი 2011 წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.18

აჭარის წყალი 2 ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 13.76  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 66   გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი 2011 წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)
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კომპანია Rusmetal LLC 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ.  

ლუხუნისწყალზე,  12 მგვტ  

დადგმული სიმძლავრით, 74 გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

აჭარისწყალზე 31.2  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 147 გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

აჭარისწყალზე 40.4  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 196   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

აჭარისწყალზე 21   მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 113  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

აჭარისწყალზე 26.46  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრით, 128   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

აჭარისწყალზე 13.76  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრით, 66   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
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4.3.19

აჭარის წყალი 3 ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. აჭარისწყალზე 6.09   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 32   გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Clean Energy-ს 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი 2011 წლის 10 ივნისს IV/2012 IV/2015 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.20

ფარავანის ქარის ელექტროსადგური  პროექტი ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობას დადგმული სიმძლავრით - 

50  მგვტ და წლიური გამომუშავებით 170  გვტსთ. 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსა და Wind Energy Investment–ს  შორის 

ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 

23 მაისს

II/2013 IV/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.21

დარიალი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. თერგზე 109   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 521  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Dariali Energy-ს 

შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2011 

წლის  19 მაისს

IV/2011 II/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.22

ლარსი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. თერგზე 20  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, 98  

გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. 

აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსა და Energia LTD–ს  შორის  ხელი 

მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2011 წლის  17 

მაისს

I/2012 IV/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.23

ახალქალაქი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ფარავანზე 15   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 85  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Optimum 

Energy-ს შორის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 19 

თებერვალს

III/2012 II/2014 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.24

აბული ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ფარავანზე 20  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 129 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Optimum 

Energy-ს შორის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 19 

თებერვალს

III/2012 IV/2014 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)
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კომპანია Clean Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

აჭარისწყალზე 6.09   მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 32    გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Wind Energy 

Investments

აშენებულია ქარის ელექტროსადგური 

დადგმული სიმძლავრით - 50   მგვტ 

და წლიური გამომუშავებით 170   

გვტსთ

კომპანია Darial Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

თერგზე 109 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 521  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Darial Energy

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

თერგზე 20  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 98   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Optimum Energy 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ფარავანზე 15  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 85   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Optimum Energy 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ფარავანზე 20 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 129  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
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4.3.25

არაკალი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ფარავანზე 11   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 63  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Optimum 

Energy-ს შორის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 19 

თებერვალს

III/2012 IV/2014 

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.26

ალპანა ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. რიონზე 70  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, 357 

გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. 

აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსა და Energo-Pro Georgia-ს შორის 

ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2011 წლის 

15 თებერვალს

IV/2011 IV/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.27

ხუნევი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ძირულაზე 11   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 62  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Unal Insaat 

Ticaret a.s.–ს შორის  ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების 

მემორანდუმს 2010 წლის 27 დეკემბერს

IV/2012 IV/2015

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.28

ნენსკრა ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ზოტზე 36  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, 144 

გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. 

აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსა და Georgian Railway Construction 

LTD-ს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოეწერა ხელი  

2010 წლის 11 ივნისს

IV/2010 I/2016

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.29

ტეხურის კასკადი - ლეჩეხა ჰესის 

მშენებლობა

პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ტეხურზე 21  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 110  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Kolin 

Contruction, Tourism, Industry and Traiding co. inc-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2010 წლის 10 ნოემბერს

IV/2011 II/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

4.3.30

ტეხურის კასკადი - ერჯია ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ტეხურზე 27 მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 130 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Kolin 

contruction, tourism, industry and traiding co. inc-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2010 წლის 10 ნოემბერს

IV/2011 IV/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.31

ტეხურის კასკადი - ცხიმრა ჰესის 

მშენებლობა

პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ტეხურზე 32   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 150 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Kolin 

contruction, tourism, industry and traiding co. inc-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2010 წლის 10 ნოემბერს

IV/2011 IV/2014

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 
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კომპანია Optimum Energy 

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ფარავანზე 11   მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 63  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Energo-Pro 

Georgia

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

რიონზე 70  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 357  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით 

კომპანია Unal Insaat 

Ticaret a.s.

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

ძირულაზე 11  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 62   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Georgian Railway 

Construction LTD

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

ზოტზე 36   მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 144   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Kolin 

Contruction, Tourism, 

Industry and traiding co. inc

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური   მდ. 

ტეხურზე 21 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 110  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით 

კომპანია Kolin 

Contruction, Tourism, 

Industry and traiding co. inc

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ტეხურზე 27  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 130  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია Kolin 

Contruction, Tourism, 

Industry and traiding co. inc

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ტეხურზე 32  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 150   გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
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4.3.32

ტეხურის კასკადი - ნობულევი ჰესის 

მშენებლობა

პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ტეხურზე 25.7   მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 100 გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Kolin 

contruction, tourism, industry and traiding co. inc-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2010 წლის 10 ნოემბერს

IV/2011 III/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.33

ბახვი ჰესი 5-ის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ბახვისწყალზე 2  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 10.9  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და KGM-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 1 აგვისტოს I/2012 III/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.34

ცაგერი ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ცხენისწყალზე 110  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 570  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და Kolin 

contruction, tourism, industry and traiding co. inc-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 15 აგვისტოს

III/2012 II/2017

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

4.3.35

გუბაზეული ჰესი 6-ის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. გუბაზეულზე 3.1  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 20.25   გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით. აღნიშნულზე საქართველოს ენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და EMCT-ს შორის 

მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2011 წლის 25 აგვისტოს IV/2011 IV/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო (მხარეთა 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმით 

სამინისტროსათვის 

გათვალისწინებული 

კომპეტენციის 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) ფარგლებში)

4.3.36

შილდა ჰესის მშენებლობა პროექტი ითვალისიწნებს  მდ. ჩელთზე 4.8  მგვტ  

დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობას, 28  გვტსთ ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით
IV/2011 IV/2013

ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

4.4

ტურიზმის 

განვითარების 

ხელშეწყობა

4.4.1

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-

ბაზრობებში მონაწილეობა

გამოფენებში მონაწილეობის მიზანია საერთაშორისო 

ტურისტულ ბაზრებზე საქართველოს, როგორც 

ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირება, ქვეყნის 

ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება როგორც 

პირდაპირ მომხმარებლებთან, ისე პროფესიონალებთან 

(ტუროპერატორები, ტურ.აგენტები)

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ – საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 

4.4.2

პრეს და გაცნობითი ტურები საერთაშორისო

სამოგზაურო მედიის ჟურნალისტებისა და 

ტუროპერატორებისათვის

უცხოური ბეჭდვითი და სატელევიზიო მედიის საშუალებით 

საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის ცნობადობის გაზრდა და 

ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია, 

ამასთანავე საერთაშორისო ტუროპერატორების 

დაინტერესება საქართველოს სამოგზაურო პაკეტში 

დამატების მიზნით  

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 
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კომპანია Kolin 

Contruction, Tourism, 

Industry and traiding co. inc

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ტეხურზე 25.7  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 100  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია KGM

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ბახვისწყალზე 2 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 10.9  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია  Kolin 

contruction, tourism, 

industry and traiding co. inc

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

ცხენისწყალზე 110  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 570  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია EMCT

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური მდ. 

გუბაზეულზე 3.1 მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 20.25 გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

კომპანია "საქართველოს 

მწვანე ენერგიის 

განვითარება"

აშენებულია 

ჰიდროელექტროსადგური  მდ. 

ჩელთზე 4.8  მგვტ  დადგმული 

სიმძლავრით, 28  გვტსთ 

ელექტროენერგიის წლიური 

გამომუშავებით

შემომყვანი 

ტუროპერატორები

მონაწილეობა საერთაშორისო 

ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში

საქართველოს, როგორც 

ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყნის, 

ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე 

გაზრდილია 
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4.4.3

პირდაპირი რეკლამა, ვებ-მარკეტინგი, 

სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო 

ბაზრებზე

საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, რეკლამირება 

პირდაპირი საკომუნიკაციო საშუალებებით (ტელე, 

ბეჭდვითი, რადიო, ინტერნეტ, გარე და სხვა რეკლამა);

პროექტი გულისხმობს სააგენტოს მიერ უკვე შექმნილი ვებ-

გვერდების ოპერირებას, ასევე სხვადასხვა ტურისტული 

ადგილისათვის დამოუკიდებელი ვებგვერდების შექმნას, 

სააგენტოს სოციალურ ქსელებში ინტეგრაციას და ქვეყნის 

ტურისტული პროდუქტის პრომოუშენს ინტერნეტ 

სივრცეში, მომხმარებელთა მოზიდვის მიზნით ინტერნეტ 

თამაშების შექმნას;

კომპლექსური სარეკლამო კამპანიების წარმოებას 

მიზნობრივ ბაზრებზე დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიების 

ფარგლებში, მაგალითად: საქართველოს კულტურის 

დღეების ტურნე, სპორტული ჩემპიონატების ან 

საერთაშორისო ფესტივალების ფარგლებში ქვეყნის 

რეკლამირება და ა.შ.

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 

4.4.4

პრომო მასალა და აქსესუარები სააგენტოს მიერ საქართველოს, რეგიონების და ცალკეული 

ტურისტული ადგილების საინფორმაციო-სარეკლამო 

მასალის (საიმიჯო ბროშურები და ტურისტული რუკები, 

რეგიონული რუკები, ბანერები, პოსტერები, სასაჩუქრე 

აქსესუარები და სხვა) მომზადება და გავრცელება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 

4.4.5

რებრენდინგი პროექტი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ეტაპი 

მოიცავს ბაზრის კვლევას სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფისა და 

პირდაპირი ინტერვიუების საფუძველზე. კვლევის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე მზადდება ბრენდის 

შექმნისა და განვითარების კონცეფცია. მეორე ეტაპზე 

ცხადდება საერთაშორისო კონკურსი ბრენდის წიგნის 

შექმნის, სლოგანის განსაზღვრის, სარეკლამო კლიპის 

სცენარისა და პრომო მასალის კონცეფციის შემუშავებაზე    

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 I/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 

4.4.6

საერთაშორსო თანამშრომლობა რეგიონის მასშტაბით ერთიანი ტურისტული პროდუქტის 

შექმნა და პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე. 

1. საქართველო, როგორც სუამ-ის ტურიზმის სამუშაო 

ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი;

2. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით 

"სამხრეთ კავკასიის ტურიზმის ინიციატივის" პროექტის 

განხორციელება, რომელიც გულისხმობს რეგიონში ერთიანი 

ტურისტული პროდუქტების შექმნასა და საერთაშორისო 

ბაზრებზე პოზიციონირება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო 

4.4.7

შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს ტურისტული ბაზრის გამრავალფეროვნების 

მიზნით ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნის 

ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილია ტურიზმის შემდეგი სახეების გავითარება და 

პოპულარიზაცია: კულტურული ტურიზმი, ღვინის 

ტურიზმი, ეთნოგრაფიული, სამთო ტურიზმი, სპელეო 

ტურიზმი, ექსტრემალური ტურიზმი კომბინირებული 

კულტურულ ტურიზმთან

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.8

ტურისტული პროექტები და ღონისძიებები ღონისძიების მიზანია საქართველოს, როგორც ტურისტული 

ქვეყნის, პოპულარიზაცია შიდა ბაზარზე, ტურიზმის 

ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის 

ფარგლებში დაგეგმილია ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა 

კულტურული ღონისძიების, გამოფენისა და კონფერენციის 

ორგანიზება  

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო
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საქართველოს, როგორც 

ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყნის, 

ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე 

გაზრდილია 

გამოშვებულია და გავრცელებული  

პრომომასალები და აქსესუარები

ჩატარებულია კვლევა;

დასრულებულია კონცეფცია;

შექმნილია ბრენდი

პროექტის ფარგლებში შექმნილია 

ტურისტული პროდუქტები

შექმნილია ახალი ტურისტული 

პროდუქტები

საქართველოში ჩატარებულია 

კულტურული ღონისძიები, 

გამოფენები და კონფერენციები 
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4.4.9

ტურიზმის სასწავლო ცენტრისა და 

ბიბლიოთეკის შექმნა

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სასწავლო ცენტრი, 

რომელიც დაინტერესებულ მსმენელებს შესთავაზებს 

საერთაშორისო სასწავლო პროგრამებს, გაიცემა 

საერთაშორისო სერთიფიკატები; შეიქნმება ელექტრონული 

ბიბლიოთეკა, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონული 

წიგნები, სამეცნიერო სტატიები, ნაშრომები და ა.შ.

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

III/2011 IV/2011

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.10

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა

ღონისძიების მიზანია საქართველოს სხვადასხვა ტურისტულ 

ადგილებში ტურიზმის მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის 

ტრენინგების ჩატარება მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.11

რეკლამა ადგილობრივ ბაზარზე ღონისძიების მიზანია საქართველოს ტურისტული 

ადგილების რეკლამირება შიდა ბაზარზე, რაც 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შიდა ტურისტული 

ნაკადების ზრდას. დაგეგმილია სატელევზიო რეკლამის 

მომზადება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

II/2011 III/2011

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.12

პრომო მასალები ღონისძიების მიზანია ტურისტული ობიექტების 

პოპულარიზაცია და ინფორმაციული მისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა შიდა ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობს შიდა 

ტურისტული ნაკადების ზრდას. პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილია საიდენტიფიკაციო სუვენირების დამზადება, 

ბეჭდვითი სარეკლამო მასალის მომზადება ცალკეული 

რეგიონებისა და ტურისტული მიმართულებებისათვის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.13

მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები პროექტის მიზანია ტურისტული ობიექტების 

მისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ინდივიდუალური 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. დაგეგმილია  

ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებში ორენოვანი 

საინფორმაციო-სარეკლამო დაფების დამონტაჟება, ასევე 

ტურისტულად მიმზიდველი ძეგლებისათვის საინფორმაციო 

დაფების მომზადება/დამონტაჟება, მარშრუტების მარკირება 

და ა.შ.

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.14

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების შექნმა 

და განვითარება 

ღონისძიების მიზანია საქართველოს სხვადასხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში ტურიზმის საინფორმაციო 

ცენტრების შექმნა, რომელთა ძირითადი ამოცანაა ტურისტს 

მიაწოდოს მისთვის საჭირო ყველა ტიპის ინფორმაცია, 

როგორიცაა: განთავსების საშუალებები, კვების ობიექტები, 

სატრანსპორტო კომპანიები და ა.შ.

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

საერთო ასიგნებების 

ფარგლებში

I/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

4.4.15

სტატისტიკური კვლევები უცხოელი და შიდა ტურისტების რაოდენობის დადგენისა და 

ცალკეული სტატისტიკური მახასიათებლების განსაზღვრის 

მიზნით, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 

რეკომენდაციების საფუძველზე, შესაბამისი 

მეთოდოლოგიით ჩატარდება უცხოელი ვიზიტორების 

ყოველკვარტალური სასაზღვრო კვლევა, აგრეთვე შიდა 

ტურიზმთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

არსებობისათვის დაგეგმილია შინამეურნეობების კვლევის 

ჩატარება.

კვლევების შედეგად განისაზღვრება საქართველოში 

ჩამომსვლელი უცხოელი ვიზიტორებისა და ქვეყნის შიგნით 

საქართველოს მოქალაქეების მოგზაურობის მიზნების 

დადგენა, ტურისტული დანახარჯების განსაზღვრა და ა.შ. 

ზემოაღნიშნული კვლევების შედეგები არსებითია ისეთი 

ინდიკატორის გაანგარიშებისათვის, როგორიცაა ტურიზმის 

წილი მთლიან შიდა პროდუქტში და სხვა  

III/2011 IV/2012

სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო
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შექმნილია სასწავლო ცენტრები და 

ბიბლიოთეკა

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

სატელევიზიო რეკლამები

GIZ

დამზადებულია და გავრცელებული 

ბეჭდვითი სარეკლამო მასალები

ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებში 

და ტურისტულად მიმზიდველ 

ძეგლებთან  დამონტაჟებულია 

ორენოვანი საინფორმაციო-სარეკლამო 

დაფები;

მარკირებულია მარშრუტები

ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში 

შექმნილია და ფუნქციონირებს 

ტურისტული საინფორმაციო 

ცენტრები

ჩატარებულია სტატისტიკური 

კვლევები
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4.4.16

ტურიზმის შესახებ კანონმდებლობის 

გაუმჯობესება

ღონისძიება ითვალისწინებს ტურიზმის ახალ, თანამედროვე 

მოთხოვნებზე ორიენტირებული კანონპროექტის ჩარჩოს 

მომზადებას, ადგილობრივ დონეზე ტურისტული 

ადგილების მართვის ორგანიზაციების (DMO) მოდელის 

შექმნას და ტურიზმის მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

ტრენინგების ჩატარებას

დონორი 

ორგანიზაცია

III/2011 IV/2012 სსიპ - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტო

5

მოსახლობის სამედიცინო 

მომსახურების 

გაუმჯობესება, 

ჯანმრთელობის  

ხელშეწყობა

5,1

ჰოსპიტალური 

სექტორის 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

5.1.1

მცხეთა–მთიანეთის რეგიონის 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

შპს "ყაზბეგის რაიონული საავადმყოფო" (15 საწოლი)

შპს "მცხეთის სამედიცინო ცენტრი"  (25 საწოლი)

შპს "დუშეთის რაიონული საავადმყოფო"  (15 საწოლი)

შპს "თიანეთის სამედიცინო ცენტრი"  (15 საწოლი)

შპს "ადითი" გუდაური (15 საწოლი)

2011

2011

2011

2011

2013

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

5.1.2

კახეთის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

შპს "საგარეჯოს ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური 

გაერთიანება" (15 საწოლი)

შპს "გურჯაანის სამედიცინო ცენტრი" (70 საწოლი)

შპს "უნიმედი კახეთი" თელავი (70 საწოლი)

შპს "უნიმედი კახეთი" ახმეტა (20 საწოლი)

შპს "უნიმედი კახეთი" ყვარელი (30)

 შპს "არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხი (20 საწოლი)

 შპს "არქიმედეს კლინიკა" წნორი  (25 საწოლი)

შპს "ადითი" დედოფლისწყარო (15 საწოლი)

შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“ თელავი (35 

საწოლი)

2011

2012

2012

2011

2011

2011

2012

2013

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

5.1.3

იმერეთის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

შპს "სამტრედიის სამედიცინო ცენტრი" (25 საწოლი)

შპს "ბაღდათის სამედიცინო ცენტრი" (15 საწოლი)

შპს  "ქ. ზესტაფონის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო" (25 

საწოლი)

შპს "ქ. ჭიათურის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო" (25 

საწოლი)

შპს "იმერეთის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო" (94 

საწოლი)

შპს "ტყიბულის რაიონული საავადმყოფო" (15 საწოლი)

შპს "თერჯოლის რაიონული საავადმყოფო"  (15 საწოლი)

შპს "ხონის რაიონული საავადმყოფო" (20 საწოლი)

შპს "წყალტუბოს სამშობიარო სახლი" (15 საწოლი)

სს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფო–პოლიკლინიკური 

გაერთიანება" (150 საწოლი)

შპს "აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ 

საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული 

ცენტრი" (120 საწოლი)

შპს "ადითი" ხარაგაული (15 საწოლი)

შპს "ადითი" ვანი (15 საწოლი)

შპს "ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" (30 

საწოლი)

შპს "აკადემიკოს ბიძინა ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი"  (520 საწოლი) 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

2011

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2013

2013

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 
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ევროკავშირი; ავსტრიის 

მთავრობა (TWINNING-ის 

ფარგლებში) შემუშავებულია ჩარჩო-პროექტი;

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

მშენებლობა

მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

რეაბილიტაცია

ფუნქციონირებს

რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს
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შპს "ვილიამ გოლეთიანის სახელობის ცაგერის 

მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  (25 საწოლი) 2011

შპს "შოთა გუგიანიშვილის სახელობის ონის 

მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  (15 საწოლი) 2011

შპს "ამბროლაურის რაი საავადმყოფო"  (25 საწოლი)

შპს "ადითი" ლენტეხი (15 საწოლი)
2013

შპს აკად. პეტრე ქავთარაძის სახ. სენაკის 

მრავალპროფილური საავადმყოფო "ვესტიმედი" (15 საწოლი) 2011

შპს "მესტიის საავადმყოფო"  (15 საწოლი)
2011

სს "ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო" (70 

საწოლი) 2012

შპს "ჩხოროწყუს საავადმყოფო"  (15 საწოლი)
2011

შპს "მარტვილის საავადმყოფო"  (15 საწოლი)
2011

შპს "წალენჯიხის საავადმყოფო"  (15 საწოლი)
2011

სს ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური 

საავადმყოფო „რესპუბლიკა“  (150 საწოლი)

შპს "პირველი ქართული ჰოსპიტალური ქსელი - ხობი"  (15 

საწოლი)

შპს "პირველი ქართული ჰოსპიტალური ქსელი - აბაშა"  (15 

საწოლი)

შპს "ბორჯომის სამედიცინო ცენტრი"  (25 საწოლი)
2012

შპს "ბაკურიანის საუბნო საავადმყოფო"  (5 საწოლი) 2011

შპს "უნიმედი სამცხე" ადიგენი (20 საწოლი)
2011

შპს "ახალქალაქის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური 

გაერთიანება"  (150 საწოლი)
2011

შპს "ნინოწმინდის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური 

გაერთიანება"  (48 საწოლი) 2011

სს "ახალციხის რაიონული საავადმყოფო"  (80 საწოლი)
2011

შპს "ადითი" ასპინძა  (15 საწოლი)
2013

შპს "ქ. თეთრიწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  

(15 საწოლი) 2011

შპს "ქ. მარნეულის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  (25 

საწოლი) 2011

შპს "ქ. წალკის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  (15 

საწოლი)
2011

შპს "ქ. გარდაბანის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"  (25 

საწოლი) 2011

შპს "წმ. ნიკოლოზის ბოლნისის მრავალპროფილიანი 

საავადმყოფო"  (20 საწოლი) 2011

შპს "წმ. ლუკა მახარობლის დმანისის მრავალპროფილიანი 

საავადმყოფო"  (15 საწოლი) 2011

შპს "რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"  (22 

საწოლი)

სს "ქ.რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"  (110 საწოლი) 2012

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის 

რეგიონის საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

ქვემო ქართლის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია
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კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა/რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს
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სოკარის კლინიკა მარნეული, სადახლო

შპს "ქ. კასპის რაიონული საავადმყოფო" (15 საწოლი) 
2011

შპს "კარლო ტაბატაძის სახელობის ხაშურის 

მრავალპროფილიანი საავადმყოფო" (30 საწოლი)
2011

შპს "ადითი" ქარელი (15 საწოლი)
2013

შპს "გორის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი და  

ონკოდისპანსერი"

შპს "გურიის რეგიონალური სამედიცინო 

ცენტრი"ოზურგეთი  (50 საწოლი) 2011

შპს "ადითი" ლანჩხუთი (25 საწოლი)
2013

შპს "ადითი" ჩოხატაური (15 საწოლი)
2013

"უნიმედი აჭარა" შუახევი (20 საწოლი)
2011

შპს "უნიმედი აჭარა" ქედა (25 საწოლი)
2011

შპს "უნიმედი აჭარა" ხულო (25 საწოლი) 2011

შპს "უნიმედი აჭარა" ბათუმი (100 საწოლი) 2012

"უნიმედი აჭარა" ქობულეთი (70 საწოლი) 2012

შპს "უნიმედი აჭარა" ჩაქვი (20 საწოლი)
2011

შპს "ცენტრომედი ბათუმი" (8 საწოლი)
2011

შპს "ბათუმის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" (150 

საწოლი)

მესაზღვრეთა საავადმყოფო “მედინა” ხელვაჩაური (150 

საწოლი)

მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი “საგიტარიუსი” ბათუმი (6 

საწოლი)

სს "ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული 

ცენტრი"  (250 საწოლი) 2011

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო - პრაქტიკული ცენტრი" (80 

საწოლი)

2012

შპს "გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა" (80 

საწოლი)

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პედიატრიული კლინიკა (პედიატრიული კათედრები) (70 

საწოლი)
2011

შპს "ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კლინიკური საავადმყოფო" (მიხაილოვი) (80 საწოლი) 2011

სს "ტრავმატოლოგი" (70 საწოლი) 2011

ქ. თბილისის შპს "№2 სამშობიარო სახლი” (75 საწოლი) 2011

შპს "ქ. თბილისის №2 მრავალპროფილიანი კლინიკური 

საავადმყოფო" (100 საწოლი) 2011

შპს “თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო”

(ყოფილი რკინიგზის საავადმყოფო) (70 საწოლი)

შპს "საქართველოს რკინიგზა – სამშობიარო სახლი” (80 

საწოლი) 2011

შპს "ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრი” 

(50 საწოლი)

შპს "ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის 

სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტი” (55 საწოლი)

5.1.11

5.1.10

5.1.9

5.1.8

5.1.7

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

შიდა ქართლის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

გურიის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

თბილისის კლინიკებისა და 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

ქვემო ქართლის რეგიონის საავადმყოფოების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია
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კერძო სექტორი

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს

ფუნქციონირებს
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სს "აკად. მ. წინამძღვრიშვილის სახ. კარდიოლოგიის 

სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი" (14 საწოლი) 2011

შპს "ქ. თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი” (25 საწოლი) 2011

სს “კანისა და ვენერულ სნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი” და შპს "ქ. თბილისის კანისა და ვენსნეულებათა 

კლინიკური დისპანსერი” (14 საწოლი)

"პ.ყურაშვილის სახ. თბილისის ბავშვთა #1 კლინიკური 

საავადმყოფო" (17 საწოლი) 2011

შპს "რესპუბლიკური სამედიცინო სადიაგნოსტიკო ცენტრი” 

(დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი) (11 საწოლი)

თერაპიული კლინიკა (50 საწოლი)
2011

შპს გადაუდებელი თერაპიის კლინიკა "ენ ქირონი" (7 

საწოლი)
შპს "კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი" (31 საწოლი)

შპს "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრი" (80 საწოლი)

შპს "ქ.თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" (200 

საწოლი) 2011

შპს "თბილისის №5 კლინიკური საავადმყოფო", 

ფსიქიატრიული განყოფილება (30 საწოლი) 

სს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული 

სამედიცინო ცენტრი”, ფსიქიატრიული განყოფილება (30 

საწოლი)

შპს მრავალპროფილური კლინიკა „ნიუ ჰოსპიტალსი“ (150 

საწოლი) 
2011

სს "ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური 

ცენტრი” (160 საწოლი) 2013

შპს "რეფერალური საავადმყოფო" (185 საწოლი) 2012

შპს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი "ლანცეტი" 

(196 საწოლი) 2013

შპს მაღალტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა, "ნეიროქირურგი" (270 საწოლი)

სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" 

(72 საწოლი) 2011

შპს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა 

"ოფთალმიჯი" (5 საწოლი) 2011

შპს სამკურნალო კომბინატი (50 საწოლი) 2012

შპს "წმ.იოაკიმესა და ანას სახ.სამედიცინო ცენტრი" (80 

საწოლი) 2012

“ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი” (100 საწოლი) 2012

ესთეტიკური, რეკონსტრუქციული და პლასტიკური 

ქირურგიის კლინიკა “კარაპს მედლაინი” (50 საწოლი) 2013

მე-4 კლინიკური საავადმყოფო (100 საწოლი) 2013

შპს "უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი" 

(40 საწოლი) 2011

შპს “აკად. გ.ჩაფიძის სხელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი” (80 საწოლი)
2012

შპს “ს.ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა” 

(120 საწოლი) 2012

შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო–კვლევითი 

ინსტიტუტი", ახალი კორპუსი (40 საწოლი) 2011

შპს "გია ჭკუასელის კლინიკა" (12 საწოლი)
2011

5.1.11

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

თბილისის კლინიკებისა და 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
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კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი მშენებლობა

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი მშენებლობა

Page 106



შპს "აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული 

ცენტრი" (50 საწოლი) 2012

შპს "მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო" 

(100 საწოლი) 2012

შპს "თბილისის მ.გურამიშვილის სახ. პედიატრიული 

კლინიკა" (50 საწოლი) 2012

სს ”კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და 

კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი" (50 საწოლი)
2013

შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა" (40 

საწოლი)

შპს "ზოგადი თერაპიის კლინიკა" (20 საწოლი) 2013

შპს თვალის სნეულებათა კლინიკა ,,მზერა" (19 საწოლი) 2013

შპს "თბილისის გინეკოლოგიური კლინიკა" (20 საწოლი) 2013

შპს "ძმ. ზუბალაშვილების სახელობის პედიატრიული 

კლინიკა" (30 საწოლი) 2013

შპს "თორაკო–აბდომინალური კლინიკა" (70 საწოლი) 2013

შპს "ანესთეზიოლოგიური კლინიკა" (50 საწოლი) 2013

სს "თბილისის ექსპერიმენტული სამშობიარო სახლი" 2013

შპს "ნეიროქირურგიული კლინიკა" 2013

შპს "ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის კლინიკა 

სინთეზი"
2013

შპს "ზოგადქირურგიული კლინიკა" 2013

შპს "გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა ნევროლოგი" 2013

შპს "სისხლძარღვთა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის 

კლინიკა კარაბადინი" 2013

შპს აკ. ვ.ივერიელის სახელობის 

ენდოკრინოლოგია–ბეტაბიოლოგია–დიეტოლოგიის ცენტრი 

"ენმედიცი"
2013

შპს "პირველი კლინიკური შპს" 2013

ანზორ მელიას კლინიკა „გული“ (25 საწოლი)

შპს „ჯანმრთელობის სახლი“ (15 საწოლი)

შპს „ავერსის კლინიკა“ (30 საწოლი)

“მედი ქლაბ ჯორჯია” (55 საწოლი)

შპს "სამედიცინო ცენტრი – ნეოკლინიკა" (12 საწოლი)

“მენტალვიტა” (8 საწოლი)

“ურანტი” (6 საწოლი)

სამშობიარო სახლი "იმედის კლინიკა" (38 საწოლი)

"დავით გაგუას კლინიკა" (სამშობიარო) (49 საწოლი)

"კისტოზური ფიბროზის ცენტრი" (10 საწოლი)

"გიდმედი" (საქართველო–ისრაელის კლინიკა) (20 საწოლი)

"შპს პლასტიკური და ესთეტიკური ქირურგიის კლინიკა 

წოპე" (8 საწოლი)

ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა (30 საწოლი)

"გ.აბზიანიძის სახელობის ანგიოლოგია–ანგიოქირურგიის 

აკადემიური კლინიკა" (15 საწოლი)

კლინიკური საავადმყოფო შპს "მედ. ჯორჯია" (30 საწოლი)

დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი (25 საწოლი)

5.1.11

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

(ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი) 

თბილისის კლინიკებისა და 

საავადმყოფოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
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კერძო სექტორი რეაბილიტაცია

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი რეაბილიტაცია/ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს

კერძო სექტორი ფუნქციონირებს
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