
ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის ანგარიში 

 

     ახალქალაქის  მერია  არის  აღმასრულებელი   ორგანო   მუნიციპალიტეტში,  სადაც 

მოქმედებს  ათი  სამსახური. მერიის მოსამსახურეები იყოფიან საშტატო და შტატგარეშე 

(არასაშტატო) მოსამსახურეებად, მერიას გააჩნია 74 საშტატო და 80 შტატგარეშე ერთეული. 

ამჟამად შტატით დასაქმებულია  63, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 64 ,შრომითი 

ხელშეკრულებით კი-14 თანამშრომელი.ვაკანტური ადგილების რაოდენობაა-11. კულტურის  

სამსახურის  დაქვემდებარებაში იმყოფება 12  არაკომერციული  იურიდიული   ორგანიზაცია 

, მათ შორის  ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი , ა(ა)იპ ახალქალაქის საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი, შპს აგრარული ბაზარი და სხვა. ზემოაღნიშნულ 

ორგანიზაციებში  დაახლოებით დასაქმებულია 400  თანამშრომელი. 

პროგრამული ბიუჯეტის 2022 წლის მესამე კვარტალის ანგარიში 

პროგრამული ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 

 

გადაჭარბებით შესრულდა მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მესამე კვარტლის 

პროგრამული ბიუჯეტის შემოსავლები და მან შედგინა 15014,2 ათასი ლარი, ნაცვლად 

გეგმიური 19547,1 ათასი ლარისა ანუ 76,8 პროცენტი. აქედან,  

- გადასახადები მოზიდულია 9 597,1 ათასი ლარი, ნაცვლად  გეგმიურის 10 125,0 

ათას ლარი, ანუ  94,8  პროცენტი.  

- გრანტების სახით მიღებულია 3 764,5  ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 8 045,3  

ათასი ლარისა, აქედან: მიზნობრივი ტრანსფერი 143,0 ათასი ლარი, 

კაპიტალური ტრანსფერი - 3 621,5 ათას ლარი,  

- სხვა შემოსავლების სახით (სხვა შემოსავლები) მოზიდულია 1 582,5  ათასი 

ლარი ნაცვლად  გეგმიურის 1 266,8 ათას ლარი, ანუ 124,9 პროცენტი. 

- არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად შემოსულია 70,1 ათასი ლარი ანუ 

გეგმიურის (110,0 ათას ლარი) 63,7 პროცენტი. 

 

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე 2022 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით ირიცხებოდა ნაშთი 4 056,9  ათასი ლარი.   

 

 

დასახელება  

 2022 წლის გეგმა   2022 წლის 9 თვე    შესრულების პროცენტი  

 სულ  

 მათ შორის   სულ   მათ შორის   სულ  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები   

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  
 

 შემოსულობები  19 547,1 14 741,8 4 805,3 15 014,2 11 392,7 3 621,5 76,8 



 შემოსავლები  19 437,1 14 631,8 4 805,3 14 944,1 11 322,6 3 621,5 76,9 

 არაფინანსური აქტივების კლება  110,0 110,0 - 70,1 70,1 - 63,7 

 გადასახდელები  22 408,1 16 885,3 5 522,8 13 254,8 9 806,2 3 448,6 59,2 

 ხარჯები  12 344,2 12 230,2 114,0 7 936,8 7 781,4 155,4 64,3 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 983,4 4 574,6 5 408,8 5 277,8 1 984,6 3 293,2 52,9 

 ვალდებულებების კლება  80,5 80,5 - 40,2 40,2 - 49,9 

 ნაშთის ცვლილება  -     2 861,0 -    2 143,5 -       717,5 1 759,4 1 586,5 172,9 -    61,5 

                

 

 მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები  
  

 დასახელება  

 2022 წლის გეგმა   2022 წლის 9 თვე   შესრულების პროცენტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  
 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 შემოსავლები  19 437,1 14 631,8 4 805,3 14 944,1 11 322,6 3 621,5 76,9 

       გადასახადები  10 125,0 10 125,0 - 9 597,1 9 597,1 - 94,8 

      გრანტები  8 045,3 3 240,0 4 805,3 3 764,5 143,0 3 621,5 46,8 

       სხვა შემოსავლები  1 266,8 1 266,8 
 

1 582,5 1 582,5 
 

124,9 

                

                

 მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები    

 დასახელება  

 2022 წლის გეგმა   2022 წლის 9 თვე   შესრულების პროცენტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 გადასახადები  10 125,0 10 125,0 - 9 597,1 9 597,1 - 94,8 - 



      საშემოსავლო გადასახადი  - - - - - - - - 

      დამატებითი ღირებულების 

გადასახადი  
1 225,0 1 225,0 

 
923,0 923,0 

 
75,3 75,3 

      ქონების გადასახადი  8 900,0 8 900,0 - 8 674,1 8 674,1 - 97,5 97,5 

      საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)  
8 730,0 8 730,0 

 
8 659,0 8 659,0 

 
99,2 99,2 

      უცხოურ საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)  
3,0 3,0 

 
-             0,3 -             0,3 

 
-        10,0 -        10,0 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)  
2,0 2,0 

 
0,6 0,6 

 
30,0 30,0 

      სასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების  

მიწაზე  

82,0 82,0 
 

8,0 8,0 
 

9,8 9,8 

      არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე  
83,0 83,0 

 
6,8 6,8 

 
8,2 8,2 

 

პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი 

პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილმა 13 254,8   ათასი ლარი შეადგინა, 

ნაცვლად გეგმიური 22 408,1 ათასი ლარისა ანუ 59,2 პროცენტი. მათ შორის: 

- შრომის ანაზღაურება 1 521,8  ათასი ლარი.  

- საქონელი და მომსახურეობა 1 791,1 ათასი ლარი,  

- სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალებზე გადახდილი 

პროცენტი 21,1 ათასი ლარი,  

- სუბსიდირება 3 179,8 ათასი ლარი,   

- გრანტები 70,0 ათას ლარი,  

- სოციალური უზრუნველყოფა 978,0 ათასი ლარი,  

- სხვა ხარჯები 317,7 ათასი ლარი,  

- არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 277,8 ათასი ლარი,  

- ვალდებულებების კლება 40,2  ათასი ლარი. 

 

პროგრამული    დასახელება  

2022 წლის გეგმა 2022 წლის 9 თვე 
 

სულ 

მათ შორის სულ მათ შორის 
 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  



  
 ახალქალაქის  

მუნიციპალიტეტი  
22 408,1 16 885,3 5 522,8 13 254,8 9 806,2 3 448,6 59,2 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
439,0 439,0 - 439,0 439,0 - 100,0 

   ხარჯები  12 344,2 12 230,2 114,0 7 936,8 7 781,4 155,4 64,3 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
2 350,2 2 350,2 - 1 521,8 1 521,8 - 64,8 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
3 392,6 3 278,6 114,0 1 791,1 1 688,2 102,9 52,8 

      პროცენტები  31,3 31,3 - 21,1 21,1 - 67,4 

      სუბსიდიები  4 894,9 4 894,9 - 3 179,8 3 179,8 - 65,0 

      გრანტები  70,0 70,0 - 70,0 70,0 - 100,0 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
1 120,1 1 120,1 - 978,0 978,0 - 87,3 

      სხვა ხარჯები  485,1 485,1 - 317,7 265,2 52,5 65,5 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
9 983,4 4 574,6 5 408,8 5 277,8 1 984,6 3 293,2 52,9 

   ვალდებულებები  80,5 80,5 - 40,2 40,2 - 49,9 

 01 00  

 მმართველობა და 

საერთო 

დანიშნულების 

ხარჯები  

5 223,9 5 223,9 - 3 254,8 3 254,8 - 62,3 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
176,0 176,0 - 176,0 176,0 - 100,0 

   ხარჯები  4 483,2 4 483,2 - 2 844,1 2 844,1 - 63,4 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
2 350,2 2 350,2 - 1 521,8 1 521,8 - 64,8 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
1 765,6 1 765,6 - 1 108,1 1 108,1 - 62,8 

      პროცენტები  31,3 31,3 - 21,1 21,1 - 67,4 

      გრანტები  15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 100,0 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
10,0 10,0 - 28,6 28,6 - 286,0 



      სხვა ხარჯები  311,1 311,1 - 149,5 149,5 - 48,1 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
660,2 660,2 - 370,5 370,5 - 56,1 

   ვალდებულებები  80,5 80,5 - 40,2 40,2 - 49,9 

 01 01  

   საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი 

ხელისუფლების 

საქმიანობის 

უზრუნველყოფა  

4 998,8 4 998,8 - 3 193,5 3 193,5 - 63,9 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
176,0 176,0 - 176,0 176,0 - 100,0 

   ხარჯები  4 338,6 4 338,6 - 2 823,0 2 823,0 - 65,1 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
2 350,2 2 350,2 - 1 521,8 1 521,8 - 64,8 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
1 765,6 1 765,6 - 1 108,1 1 108,1 - 62,8 

      გრანტები  15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 100,0 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
10,0 10,0 - 28,6 28,6 - 286,0 

      სხვა ხარჯები  197,8 197,8 - 149,5 149,5 - 75,6 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
660,2 660,2 - 370,5 370,5 - 56,1 

 01 01 01  

   ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო  

1 094,3 1 094,3 - 781,6 781,6 - 71,4 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
34,0 34,0 

 
34,0 34,0 

 
100,0 

   ხარჯები  1 094,3 1 094,3 - 778,6 778,6 - 71,2 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
719,1 719,1 - 525,9 525,9 - 73,1 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
188,2 188,2 - 114,0 114,0 - 60,6 

      სხვა ხარჯები  187,0 187,0 - 138,7 138,7 - 74,2 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - - 3,0 3,0 - 

 



 01 01 02  

     ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

3 746,1 3 746,1 - 2 307,9 2 307,9 - 61,6 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
135,0 135,0 

 
135,0 135,0 

 
100,0 

   ხარჯები  3 085,9 3 085,9 - 1 940,4 1 940,4 - 62,9 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
1 502,1 1 502,1 - 914,1 914,1 - 60,9 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
1 548,0 1 548,0 - 971,9 971,9 - 62,8 

      გრანტები  15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 100,0 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
10,0 10,0 - 28,6 28,6 - 286,0 

      სხვა ხარჯები  10,8 10,8 - 10,8 10,8 - 100,0 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
660,2 660,2 - 367,5 367,5 - 55,7 

 01 01 03  

     სამხედრო 

აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახური  

158,4 158,4 - 104,0 104,0 - 65,7 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
7,0 7,0 

 
7,0 7,0 

 
100,0 

   ხარჯები  158,4 158,4 - 104,0 104,0 - 65,7 

  
    შრომის 

ანაზღაურება  
129,0 129,0 - 81,8 81,8 - 63,4 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
29,4 29,4 - 22,2 22,2 - 75,5 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
- - - - - - 

 

 01 02  

   საერთო 

დანიშნულების 

ხარჯები  

225,1 225,1 - 61,3 61,3 - 27,2 

   ხარჯები  144,6 144,6 - 21,1 21,1 - 14,6 

      პროცენტები  31,3 31,3 - 21,1 21,1 - 67,4 

      სხვა ხარჯები  113,3 113,3 - - - - - 



   ვალდებულებები  80,5 80,5 - 40,2 40,2 - 49,9 

 01 02 01       სარეზერვო ფონდი  112,1 112,1 - - - - - 

   ხარჯები  112,1 112,1 - - - - - 

      სხვა ხარჯები  112,1 112,1 
 

- - 
 

- 

 01 02 02  

     წინა პერიოდში 

წარმოქმნილი 

ვალდებულებების 

დაფარვა და 

სასამართლოს  

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების 

ფინანსური 

უზრუნველყოფა  

1,2 1,2 - - - - - 

   ხარჯები  1,2 1,2 - - - - - 

      სხვა ხარჯები  1,2 1,2 
 

- - 
 

- 

 01 02 03  

 მგფ-ისა და სხვა 

ვალდებულებების 

დაფარვა  

111,8 111,8 - 61,3 61,3 - 54,8 

   ხარჯები  31,3 31,3 - 21,1 21,1 - 67,4 

      პროცენტები  31,3 31,3 
 

21,1 21,1 
 

67,4 

   ვალდებულებები  80,5 80,5 
 

40,2 40,2 
 

49,9 

 02 00  
 ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  
9 609,3 4 350,7 5 258,6 4 998,4 1 728,8 3 269,6 52,0 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
8,0 8,0 - 8,0 8,0 - 100,0 

   ხარჯები  1 213,5 1 213,5 - 543,4 490,9 52,5 44,8 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
1 071,2 1 071,2 - 397,6 397,6 - 37,1 

      სუბსიდიები  142,3 142,3 - 90,1 90,1 - 63,3 

      სხვა ხარჯები  - - - 55,7 3,2 52,5 
 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
8 395,8 3 137,2 5 258,6 4 455,0 1 237,9 3 217,1 53,1 

 02 01  

 საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  

4 515,6 1 367,7 3 147,9 3 182,5 307,8 2 874,7 70,5 



   ხარჯები  568,2 568,2 - 222,3 222,3 - 39,1 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
568,2 568,2 - 222,3 222,3 - 39,1 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
3 947,4 799,5 3 147,9 2 960,2 85,5 2 874,7 75,0 

 02 01 01  
  გზების 

რეაბილიტაცია  
3 947,4 799,5 3 147,9 2 960,2 85,5 2 874,7 75,0 

   ხარჯები  - - - - - - 
 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- 

 
- - - - 

 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
3 947,4 799,5 3 147,9 2 960,2 85,5 2 874,7 75,0 

 02 01 02  
 გზების მოვლა 

შენახვის ხარჯები  
568,2 568,2 - 222,3 222,3 - 39,1 

   ხარჯები  568,2 568,2 - 222,3 222,3 - 39,1 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
568,2 568,2 - 222,3 222,3 

 
39,1 

 02 02  
  წყლის სისტემების 

განვითარება  
662,7 464,4 198,3 121,4 93,0 28,4 18,3 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 100,0 

   ხარჯები  209,4 209,4 - 15,6 15,6 - 7,4 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
175,0 175,0 - - - - - 

      სუბსიდიები  34,4 34,4 - 15,6 15,6 - 45,3 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
453,3 255,0 198,3 105,8 77,4 28,4 23,3 

 02 02 01  
     წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია   
628,3 430,0 198,3 105,8 77,4 28,4 16,8 

   ხარჯები  175,0 175,0 - - - - - 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
175,0 175,0 - - - - - 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
453,3 255,0 198,3 105,8 77,4 28,4 23,3 



 02 02 02  
 წყლის სისტემის 

ექსპლოატაცია  
34,4 34,4 - 15,6 15,6 - 45,3 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
3,0 3,0 

 
3,0 3,0 

 
100,0 

   ხარჯები  34,4 34,4 - 15,6 15,6 - 45,3 

      სუბსიდიები  34,4 34,4 
 

15,6 15,6 
 

45,3 

 02 03      გარე განათება  382,9 382,9 - 257,6 257,6 - 67,3 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 100,0 

   ხარჯები  372,9 372,9 - 249,8 249,8 - 67,0 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
265,0 265,0 - 175,3 175,3 - 66,2 

      სუბსიდიები  107,9 107,9 - 74,5 74,5 - 69,0 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
10,0 10,0 - 7,8 7,8 - 78,0 

 02 03 01  
      გარე განათების 

რეაბილიტაცია  
275,0 275,0 - 183,1 183,1 - 66,6 

   ხარჯები  265,0 265,0 - 175,3 175,3 - 66,2 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
265,0 265,0 - 175,3 175,3 - 66,2 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
10,0 10,0 

 
7,8 7,8 

 
78,0 

 02 03 02  

   გარე განათების 

ქსელის 

ექსპლუატაცია  

107,9 107,9 - 74,5 74,5 - 69,0 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
5,0 5,0 

 
5,0 5,0 

 
100,0 

   ხარჯები  107,9 107,9 - 74,5 74,5 - 69,0 

      სუბსიდიები  107,9 107,9 
 

74,5 74,5 
 

69,0 

 02 06  
  კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები  
2 620,8 1 828,2 792,6 1 088,2 889,1 199,1 41,5 

   ხარჯები  63,0 63,0 - - - - - 

  
    საქონელი და 63,0 63,0 - - - - - 



მომსახურება  

      სხვა ხარჯები  - - - - - - 
 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
2 557,8 1 765,2 792,6 1 088,2 889,1 199,1 42,5 

 02 06 01  

  საზოგადოებრივი 

სივრცეების მოწყობა-

რეაბილიტაცია, 

ექსპლოტაცია  

2 620,8 1 828,2 792,6 1 088,2 889,1 199,1 41,5 

   ხარჯები  63,0 63,0 - - - - - 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
63,0 63,0 - - - - - 

      სხვა ხარჯები  - - 
 

- 
   

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
2 557,8 1 765,2 792,6 1 088,2 889,1 199,1 42,5 

 02 08  

   საპროექტო 

დოკუმენტაციისა და 

საექსპორტო 

მომსახურების 

შესყიდვა  

307,5 307,5 - 181,3 181,3 - 59,0 

   ხარჯები  - - - 3,2 3,2 - 
 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- 

 
- - 

 
- 

 

      სხვა ხარჯები  - 
 

- 3,2 3,2 - 
 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
307,5 307,5 

 
178,1 178,1 - 57,9 

 02 09  

 სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციელებელი 

ღონისძიებები  

1 119,8 - 1 119,8 167,4 - 167,4 14,9 

   ხარჯები  - - - 52,5 - 52,5 
 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- - 

 
- - - 

 

      სხვა ხარჯები  - 
 

- 52,5 
 

52,5 
 



  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
1 119,8 

 
1 119,8 114,9 

 
114,9 10,3 

 03 00  
 დასუფთავება და 

გარემოს დაცვა  
957,4 957,4 - 652,5 652,5 - 68,2 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
57,0 57,0 - 57,0 57,0 - 100,0 

   ხარჯები  957,4 957,4 - 652,5 652,5 - 68,2 

      სუბსიდიები  957,4 957,4 - 652,5 652,5 - 68,2 

 03 01  
   დასუფთავება და 

ნარჩენების გატანა  
905,9 905,9 - 615,9 615,9 - 68,0 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
53,0 53,0 

 
53,0 53,0 

 
100,0 

   ხარჯები  905,9 905,9 - 615,9 615,9 - 68,0 

      სუბსიდიები  905,9 905,9 
 

615,9 615,9 
 

68,0 

 03 02  

   მწვანე ნარგავების 

მოვლა-პატრონობა, 

განვითარება  

51,5 51,5 - 36,6 36,6 - 71,1 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
4,0 4,0 

 
4,0 4,0 

 
100,0 

   ხარჯები  51,5 51,5 - 36,6 36,6 - 71,1 

      სუბსიდიები  51,5 51,5 
 

36,6 36,6 
 

71,1 

 04 00   განათლება  3 370,3 3 124,8 245,5 1 881,2 1 702,2 179,0 55,8 

  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100,0 

   ხარჯები  2 461,6 2 347,6 114,0 1 429,7 1 326,8 102,9 58,1 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
366,6 252,6 114,0 208,2 105,3 102,9 56,8 

      სუბსიდიები  2 095,0 2 095,0 - 1 221,5 1 221,5 - 58,3 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
908,7 777,2 131,5 451,5 375,4 76,1 49,7 

 04 01  

   სკოლამდელი 

დაწესებულებების 

ფუნქციონირება  

2 095,0 2 095,0 - 1 231,5 1 231,5 - 58,8 



  
 მომუშავეთა 

რიცხოვნება  
198,0 198,0 

 
198,0 198,0 

 
100,0 

   ხარჯები  2 095,0 2 095,0 - 1 221,5 1 221,5 - 58,3 

      სუბსიდიები  2 095,0 2 095,0 
 

1 221,5 1 221,5 
 

58,3 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - 

 
10,0 10,0 

  

 04 02  

   სკოლამდელი 

დაწესებულებების 

რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა  

1 038,2 1 029,8 8,4 470,7 470,7 - 45,3 

   ხარჯები  252,6 252,6 - 105,3 105,3 - 41,7 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
252,6 252,6 - 105,3 105,3 

 
41,7 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
785,6 777,2 8,4 365,4 365,4 

 
46,5 

 04 03  
 საჯარო სკოლების 

დაფინანსება  
237,1 - 237,1 179,0 - 179,0 75,5 

   ხარჯები  114,0 - 114,0 102,9 - 102,9 90,3 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
114,0 - 114,0 102,9 - 102,9 90,3 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
123,1 

 
123,1 76,1 

 
76,1 61,8 

 05 00  

 კულტურა, 

ახალგაზრდობა და 

სპორტი  

1 778,2 1 778,2 - 1 168,1 1 168,1 - 65,7 

   ხარჯები  1 778,2 1 778,2 - 1 167,3 1 167,3 - 65,6 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
189,2 189,2 - 77,2 77,2 - 40,8 

      სუბსიდიები  1 425,0 1 425,0 - 962,8 962,8 - 67,6 

      გრანტები  55,0 55,0 - 55,0 55,0 - 100,0 

      სხვა ხარჯები  109,0 109,0 - 15,0 15,0 - 13,8 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - - 0,8 0,8 - 

 

 05 01  
   სპორტის  906,1 906,1 - 580,0 580,0 - 64,0 



განვითარების 

ხელშეწყობა  

   ხარჯები  906,1 906,1 - 580,0 580,0 - 64,0 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
64,3 64,3 - 0,3 0,3 - 0,5 

      სუბსიდიები  746,8 746,8 - 466,6 466,6 - 62,5 

      გრანტები  55,0 55,0 - 55,0 55,0 - 100,0 

      სხვა ხარჯები  40,0 40,0 - 0,8 0,8 - 2,0 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - - - - - 

 

 05 01 01   

 სპორტული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება  

172,3 172,3 - 61,9 61,9 - 35,9 

   ხარჯები  172,3 172,3 - 61,9 61,9 - 35,9 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
64,3 64,3 - 0,3 0,3 - 0,5 

      სუბსიდიები  13,0 13,0 
 

5,8 5,8 
 

44,6 

      გრანტები  55,0 55,0 
 

55,0 55,0 
 

100,0 

      სხვა ხარჯები  40,0 40,0 
 

0,8 0,8 
 

2,0 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- 

  
- 

   

 05 01 02  

          სპორტული 

დაწესებულებების 

 ხელშეწყობა  

733,8 733,8 - 518,1 518,1 - 70,6 

   ხარჯები  733,8 733,8 - 518,1 518,1 - 70,6 

      სუბსიდიები  733,8 733,8 - 460,8 460,8 - 62,8 

 05 01 02 01  
           სპორტული 

სკოლის ხელშეწყობა  
205,4 205,4 - 159,9 159,9 - 77,8 

   ხარჯები  205,4 205,4 - 159,9 159,9 - 77,8 

      სუბსიდიები  205,4 205,4 
 

159,9 159,9 
 

77,8 

 05 01 02 02  

 საჭადრაკო სპორტის  

განვითარების 

ხელშეწყობა  

47,9 47,9 - 36,0 36,0 - 75,2 



   ხარჯები  47,9 47,9 - 36,0 36,0 - 75,2 

      სუბსიდიები  47,9 47,9 
 

36,0 36,0 
 

75,2 

 05 01 02 03  

           სპორტული 

კომპლექსის  

ხელშეწყობა  

241,7 241,7 - 202,9 202,9 - 83,9 

   ხარჯები  241,7 241,7 - 202,9 202,9 - 83,9 

      სუბსიდიები  241,7 241,7 
 

202,9 202,9 
 

83,9 

 05 01 02 04  

 საცურაო სპორტის  

განვითარების 

ხელშეწყობა  

238,8 238,8 - 119,3 119,3 - 50,0 

   ხარჯები  238,8 238,8 - 119,3 119,3 - 50,0 

      სუბსიდიები  238,8 238,8 
 

119,3 119,3 
 

50,0 

 05 02  

   კულტურის 

განვითარების 

ხელსეწყობა  

872,1 872,1 - 588,1 588,1 - 67,4 

   ხარჯები  872,1 872,1 - 587,3 587,3 - 67,3 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
124,9 124,9 - 76,9 76,9 - 61,6 

      სუბსიდიები  678,2 678,2 - 496,2 496,2 - 73,2 

      სხვა ხარჯები  69,0 69,0 - 14,2 14,2 - 20,6 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - - 0,8 0,8 - 

 

 05 02 01  

     კულტურის 

ღონისძიებების 

დაფინსება  

162,0 162,0 - 71,2 71,2 - 44,0 

   ხარჯები  162,0 162,0 - 70,4 70,4 - 43,5 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
73,0 73,0 - 45,0 45,0 - 61,6 

      სუბსიდიები  20,0 20,0 
 

11,2 11,2 
 

56,0 

      სხვა ხარჯები  69,0 69,0 
 

14,2 14,2 
 

20,6 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - 

 
0,8 0,8 

  

 05 02 02       კულტურის 

სფეროს 
658,2 658,2 - 485,0 485,0 - 73,7 



დაწესებულებების 

ხელშეწყობა  

   ხარჯები  658,2 658,2 - 485,0 485,0 - 73,7 

      სუბსიდიები  658,2 658,2 - 485,0 485,0 - 73,7 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- - - - - - 

 

 05 02 02 01  

 საბიბლოითეკო 

გაერთიანების 

ხელშეწყობა  

106,9 106,9 - 71,2 71,2 - 66,6 

   ხარჯები  106,9 106,9 - 71,2 71,2 - 66,6 

      სუბსიდიები  106,9 106,9 
 

71,2 71,2 
 

66,6 

 05 02 02 02  

 საკლუბო 

გაერთიანების 

ხელშეწყობა  

180,9 180,9 - 139,2 139,2 - 76,9 

   ხარჯები  180,9 180,9 - 139,2 139,2 - 76,9 

      სუბსიდიები  180,9 180,9 
 

139,2 139,2 
 

76,9 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- 

  
- 

   

 05 02 02 03  
       სამუსიკო სკოლის 

ხელშეწყობა  
162,8 162,8 - 123,5 123,5 - 75,9 

   ხარჯები  162,8 162,8 - 123,5 123,5 - 75,9 

      სუბსიდიები  162,8 162,8 
 

123,5 123,5 
 

75,9 

 05 02 02 04  
 სამხატვრო სკოლის 

ხელშეწყობა  
69,4 69,4 - 48,2 48,2 - 69,5 

   ხარჯები  69,4 69,4 - 48,2 48,2 - 69,5 

      სუბსიდიები  69,4 69,4 
 

48,2 48,2 
 

69,5 

 05 02 02 05  

 ახალქალაქის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

დაფინანსება  

50,4 50,4 - 36,2 36,2 - 71,8 

   ხარჯები  50,4 50,4 - 36,2 36,2 - 71,8 

      სუბსიდიები  50,4 50,4 
 

36,2 36,2 
 

71,8 

 05 02 02 06  
        აშუგის სკოლის 27,7 27,7 - 21,1 21,1 - 76,2 



ხელშეწყობა  

   ხარჯები  27,7 27,7 - 21,1 21,1 - 76,2 

      სუბსიდიები  27,7 27,7 
 

21,1 21,1 
 

76,2 

 05 02 02 07  
        მომავლის 

სახლის  ხელშეწყობა  
60,1 60,1 - 45,6 45,6 - 75,9 

   ხარჯები  60,1 60,1 - 45,6 45,6 - 75,9 

      სუბსიდიები  60,1 60,1 
 

45,6 45,6 
 

75,9 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
- 

  
- 

   

 05 02 03  
 საინფორმაციო 

პროგრამა  
51,9 51,9 - 31,9 31,9 - 61,5 

   ხარჯები  51,9 51,9 - 31,9 31,9 - 61,5 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
51,9 51,9 - 31,9 31,9 

 
61,5 

 06 00  

 ჯანმრთელობის 

დაცვა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფა  

1 469,0 1 450,3 18,7 1 299,8 1 299,8 - 88,5 

   ხარჯები  1 450,3 1 450,3 - 1 299,8 1 299,8 - 89,6 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- - - - - - 

 

      სუბსიდიები  275,2 275,2 - 252,9 252,9 - 91,9 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
1 110,1 1 110,1 - 949,4 949,4 - 85,5 

      სხვა ხარჯები  65,0 65,0 - 97,5 97,5 - 
 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
18,7 - 18,7 - - - - 

 06 01  
   ჯანმრთელობის 

დაცვა  
293,9 275,2 18,7 252,9 252,9 - 86,0 

   ხარჯები  275,2 275,2 - 252,9 252,9 - 91,9 

      სუბსიდიები  275,2 275,2 - 252,9 252,9 - 91,9 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
18,7 - 18,7 - - - - 



 06 01 01  

      საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა  

275,2 275,2 - 252,9 252,9 - 91,9 

   ხარჯები  275,2 275,2 - 252,9 252,9 - 91,9 

      სუბსიდიები  275,2 275,2 
 

252,9 252,9 
 

91,9 

 06 01 02  

      ჯანდაცვის 

ობიექტების 

რეაბილიტაცია  

18,7 - 18,7 - - - - 

  
 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
18,7 

 
18,7 - 

  
- 

 06 02     სოციალური დაცვა  1 175,1 1 175,1 - 1 046,9 1 046,9 - 89,1 

   ხარჯები  1 175,1 1 175,1 - 1 046,9 1 046,9 - 89,1 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- - - - - - 

 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
1 110,1 1 110,1 - 949,4 949,4 - 85,5 

      სხვა ხარჯები  65,0 65,0 - 97,5 97,5 - 
 

 06 02 01  

   სასწრაფო 

შემთხვევების, 

ოპერაციებისა და 

მკურნალობის ხარჯი  

285,0 285,0 - 355,4 355,4 - 124,7 

   ხარჯები  285,0 285,0 - 355,4 355,4 - 124,7 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
285,0 285,0 

 
355,4 355,4 

 
124,7 

 06 02 02  

      ომის 

ინვალიდების 

დახმარება  

2,0 2,0 - - - - - 

   ხარჯები  2,0 2,0 - - - - - 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
2,0 2,0 

 
- 

  
- 

 06 02 03  

   

ახალდაბადებულების 

დახმარება  

180,0 180,0 - 97,5 97,5 - 54,2 

   ხარჯები  180,0 180,0 - 97,5 97,5 - 54,2 



  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
180,0 180,0 

 
97,5 97,5 

 
54,2 

 06 02 04  

     ერთჯერადი 

დახმარება 

სოციალურად 

დაუცველი 

ოჯახებისათვის  

460,0 460,0 - 423,0 423,0 - 92,0 

   ხარჯები  460,0 460,0 - 423,0 423,0 - 92,0 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
460,0 460,0 

 
423,0 423,0 

 
92,0 

 06 02 05  

 ფინანსური 

დახმარება ოჯახების 

საბინაო პირობების 

გასაუმჯობესებლად  

100,0 100,0 - 110,1 110,1 - 110,1 

   ხარჯები  100,0 100,0 - 110,1 110,1 - 110,1 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
35,0 35,0 

 
12,6 12,6 

 
36,0 

      სხვა ხარჯები  65,0 65,0 
 

97,5 97,5 
  

 06 02 06  

 მრავალშვილიანი 

ოჯახების 

ბავშვებისათის 

ფასიანი სწავლების 

დაფინანსება  

86,1 86,1 - 39,4 39,4 - 45,8 

   ხარჯები  86,1 86,1 - 39,4 39,4 - 45,8 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
86,1 86,1 

 
39,4 39,4 

 
45,8 

      სხვა ხარჯები  - - 
 

- 
   

 06 02 07  
     ომის მონაწილეთა 

დაკრძალვის ხარჯი  
2,0 2,0 - - - - - 

   ხარჯები  2,0 2,0 - - - - - 

  
    საქონელი და 

მომსახურება  
- 

 
- - 

 
- 

 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
2,0 2,0 

 
- 

  
- 

      სხვა ხარჯები  - 
  

- 
   



 06 02 10  

   ფინანსური 

დახმარება 

მედიკამენტების 

შესაძენად  

60,0 60,0 - 21,5 21,5 - 35,8 

   ხარჯები  60,0 60,0 - 21,5 21,5 - 35,8 

  
    სოციალური 

უზრუნველყოფა  
60,0 60,0 

 
21,5 21,5 

 
35,8 

 

 

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მოსახურეობა 3110,6 ათასი ლარია, ნაცვლად 

გეგმიური 5 065,5 ათასი ლარისა. 

თავდაცვის ღონისძიებები 104,0  ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 158,4  ათასი ლარი 

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი 3 182,5  ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 

4 530,9  ათასი ლარი. 

 გარემოს  დაცვის ხარჯებმა 625,5  ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 957,4 

ათასი ლარი. 

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გაწეული ხარჯები 1 815,9 ათასი ლარი ნაცვლად 

გეგმიური  5 093,7 ათასი ლარი. 

ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯებმა 252,9 ათასი ლარი შეადგინა, ნაცვლად გეგმიური 

293,9 ათასი ლარი. 

კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული, დასვენებისა და სპორტის ღონისძიებებზე 

მიმართული იქნა 1 168,1 ათასი ლარი ანუ გეგმიური 1 778,2 ათასი ლარი. 

განათლების ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა 1 881,2 ათასი ლარი შეადგინა, 

ნაცვლად გეგმიური 3 370,2 ათასი ლარი. 

სოციალურ დაცვაზე მიემართა 1 046,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიურის 1 175,1 

ათასი ლარი. 

 

 

 

  

 

 

 

 



ადმინისტრაციული სამსახური 

 

ადმინისტრაციული სამსახურის სამ განყოფილებაში დასაქმებულია  15  თანამშრომელი . 

სამსახურში დასაქმებულნი არიან : საქმის წარმოებით, იურიდიული აქტებისა და  

ბრძანებების მომზადებით,ორგანიზაციული საკითხებით ,კადრების საკითხით, მათ შორის  

მოსახლეობის სოციალური დახმარების  საკითხით. 2022 წლის 1 იანვრიდან დღემდე   

მიღებულ იქნა  8 019  ათასი წერილი , განცხადება, საჩივარი როგორც  მოქალაქეენისგან ასევე  

მაღალთანამდებობის პირებისაგან. 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

2022 წლის 01 იანვრიდან 30 დეკემბრამდე მომზადებულია  5077 ბრძანება,მათ შორის:  

- მივლინება -150 ბრძანება 

- შვებულება  -550 ბრძანება 

- კადრების საკითხი - 82 ბრძანება  

- მშენებლობაზე ნებართვის გაცემა -  194 ბრძანება  

- ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება  - 50 ბრძანება  

- მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახ

ებ-1978 ბრძანება 

- და სხვა. 

წლის განმავლობაში სამსახურში ვაკანსიით  მიღებულია  14 თანამშრომელი. თავისი 

განცხადების საფუძველზე თანამდებობიდან გათავისუფლდა  7 თანამშრომელი, 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დანიშნულია 4 თანამშრომელი. 

ასევე საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მიერ 

განხორციელდა მერიის თანამშრომლების წლიური შეფასება. 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოციალური ფონდი  

(სოციალური პაკეტით დამტკიცებული მუხლების მიხედვით) 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი და საკრებულოს მიერ 

დამტკიცებული სოციალური პაკეტის მუხლები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა 

ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, 

მოხუცებულთა,მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა ფინანსური დახმარების 

უზრუნველყოფას,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც 

მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული 

პროგრამის შესაბამისად 12 თვეში განახორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 



 

1. ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში შემოსული განცხადებების თანახმად ფინანსური დახმარება გაიცა 1836 

ბენეფიციარზე სულ 560 850 ლარის ოდენობით. გათვალისწიებული იყო 600 000 ლარი. 

2. ახალშობილებზე ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული 

200 000 ლარი, ათვისებულია 152 200 ლარი . დახმარება გაიცა 468 ახალშობილზე. 

3. სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების და მკურნალობის ხარჯის დასაფარად 

ფინანსური დახმარებები გაიცა 621 მოქალაქეზე. ათვისებულია 403 853 ლარი. ამ 

მუხლით გათვალისწინებულია 500 000 ლარი.  

4. ფინანსური დახმარებები სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე საბინაო პირობების 

გასაუმჯობესებლად 2022 წელს გაიცა 21 ოჯახზე. ათვისებულია 12650 ლარი. 

5. სოციალურად დაუცველი, შშმ, ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ბავშვების 

სწავლებისათვის გათვალისწინებული 60000 ლარიდან ათვისებულია 56921.3 ლარი. 

დახმარება გაეცა 74 ბენეფიციარზე. 

6. ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად დახმარებები გაიცა 99 ადამიანზე. 

ათვისებულია 36347.47 ლარი. 

7. ფინანსური დახმარება მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გაიცა 56921.3 ლარი 74 

ოჯახზე. 

8. სს ევექსთან გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით გაცემულია 55037.55 ლარი 347 

ბენეფიციარზე. 

9. საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაიცა 317 

ბენეფიციარზე ჯამში 79200 ლარი . 

10. დევნილების ოჯახებს 2022 წლის ბიუჯეტიდან დახმარების თანხამ შეადგინა 3400 

ლარი 34 ბენეფიციარზე. 

საორგანიზაციო განყოფილება 

საორგანიზაციო განყოფილების მიერ დაიგეგმა და ორგანიზებულ იქნა სხვადასხვა 

ტრენინგები და შეხვედრები შემდეგი თემებით (გენდერული თანასწორობა, ბავშვების 

ჯანმრთელობის დაცვა, ევროკავშირი-საქართველოს თანამშრომლობა და სამომავლო 

პერსპექტივების შესახებ . 

2022 წელს შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად საორგანიზაციო განყოფილებამ შექმნა 

მუნიციპალიტეტის ახალი ვებ გვერდი akhalkhalaki.gov.ge. ახლაც ხორციელდება ვებ 

გვერდზე სხვადასხვა ინფორმაციის გამოქვეყნება. 

საორგანიზაციო განყოფილების მიერ ორგანიზებულ იქნა ასევე მერის სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჯოს სხდომების ჩატარება. 

ორგანიზებულ იქნა მერის შეხვედრები მოსახლეობასთან და მათი პრობლემების 

განხილვა. მომზადებულია ინვენტარის სია 2023 წლის ბიუჯეტში  

გათვალისწინებისათვის 

 Facebook-ის („ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია“) გვერდზე პერიოდულად 

გაშუქდა მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული საქმიანობა (მიმდინარე 



წლის ბიუჯეტის პროექტი და  შემდგომში კი-დამტკიცებული ბიუჯეტი, 

ინფრასტრუქტურული პროექტები, სამშენებლო სარეაბილიტაციო და სხვა 

სამუშაოები, კულტურული ღონისძიებები, შეხვედრები, ტრენინგები, სიახლეები, 

მერიის ანგარიში ამომრჩევლის წინაშე და სხვა).  

საორგანიზაციო განყოფილებამ განახორციელა მერიისათვის საჭირო სხვადასხვა 

ინვენტარების შეძენისათვის შესაბამისი ინვოისების მოთხოვნა და წარუდგინა 

შესყიდვების სამსახურს. 

  საორგანიზაციო განყოფილებამ მერიაში შეძენილ ინვენტარებთან დაკავშირებით 

მოამზადა მიღება- ჩაბარების აქტები.  

წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებით მოამზადა მოხსენებითი ბარათები და 

მიღება- ჩაბარების აქტები. 

საორგანიზაციო განყოფილებამ  განახორციელა ასევე ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის)ფაქტის დამდგენი 

კომისიის საქმიანობა. ამ კომისიის  მიერ 2022 წ მიღებულია 21 საქმე, აქედან 19 

დაკმაყოფილდა. 

ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო განყოფილებამ ორგანიზაცია გაუწია 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სოფლის კრებების გრაფიკის შექმნასა 

და სოფლებში კრებების ჩატარებას. 

ადმინისტრაციული განყოფილების მიერ დამზადებული იქნა მერის 

წარმომადგენლებისა და სოფლების სპეციალისტების ხელშეკრულებები და მერიაში 

ხელშეკრულებით მომუშავე თანამშრომლების ხელშეკრულებები. 

საორგანიზაციო განყოფილებამ ორგანიზაცია გაუწია  მერის წარმომადგენლებისა და 

სპეციალისტების შეფასების პროცესს . 

საორგანიზაციო განყოფილების მიერ ასევე დამზადებულ იქნა ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების კომისიის ოქმები. 

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის 

სამსახური 

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება  

2022  წლის 01 იანვრიდან 2022 წლის 19  დეკემბერის პერიოდში,  ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების ფარგლებში რეგიონალური განვითარების ფონდის, 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული 

განვითარების ფონდის, სტიქიისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდიდან განხორციელდა 

სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაო, როგორებიცაა საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ხიდებისა და ხიდბოგირების 

მოწყობა/რეაბილიტაცია,  სასმელი წყლის, საკანალიზაციო და სარწყავი წყლის 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია,  საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მუნიციპალურ 

საკუთრებაში არსებული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ასევე მუნიციპალიტეტის 



სოფლებში სხვადასხვა სამუშაოების განხორციელება, გარე განათების მოწყობა, 

კულტურული ობიექტებისა და სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღმოფხვრა, არსებული 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.  

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

2022  წლის განმავლობაში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოასფალტდა 

ქვემოთ ჩამოთვლილი გზები და ქუჩები, რეაბილიტირდა ხიდები,   რომელთა დაფინანსებაც 

განხორციელდა როგორც  რეგ.ფონდიდან, აგრეთვე ადგ.ბიუჯეტიდან.  პროექტების  საერთო 

ღირებულებამ შეადგინა 5842736  ლარი. აქედან რეგ.ფონდით დაფინანსებული პროექტების 

თანხა თანადაფინანსების გათვალისწინებით შეადგენს 5288251 ლარს, ხოლო ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 554485ლ. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და ადგილობრივი ბიუჯეტი 

(თანადაფინანსება).  5842736 ლ. ( პროექტები რეგ.ფონდიდან დაფინანსებულია 95%-ით, 

ხოლო ადგ.ბიუჯეტით-5%. ) სულ 9 პროექტი, აქედან დასრულებულია - 4, მიმდინარეა-5. 

1. სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობა.  მრავალწლიანი შესყიდვა.    მთლნ  

სახელშეკრულებო - 402999 ლ.2021 - 210526 ლ.022 -  192473 ლ. (დასრულებულია) 

2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლომატურცხი-ბურნაშეთი-ღადოლარის გზის 

რეაბილიტაცია (სოფ. ლომატურცხი - ბურნაშეთამდე გზსი მონაკვეთი ბურნაშეთის 

სკოლამდე).  მრავალწლიანი შესყიდვა. მთლნ სახელშეკრულებო - 2300000 ლ.                

2022 -658941 ლ. 2023 -577034 ლ.განკარგულების თანახმად, 2023 წლის სამუშაოებიც 

განხორციელდება 2022 წელს (მიმდინარე) 

3. . ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო 

სკოლამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია.2022- 494067ლ. 2023 - 569957.       

განკარგულების თანახმად, 2023 წლის სამუშაოებიც განხორციელდება 2022 წელს 

(მიმდინარე) 

4. ახალქალაქი-კარწახის შიდასახელმწიფოებრივი გზიდან სოფ. დადეშამდე 

მისასვლელი სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.სახელშეკრულებო ღირებულება 1026000 

ლარი(დასრულებული) 

5. ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის საზღვარი(ს/გზიდან სოფ.ოკამი-სოფ.ქარცეპის გზის 

კმ 12+220 - კმ 13+420 მონაკვეთის) რეაბილიტაცია.სახელშეკრულებო ღირებულება 

642000 ლარი(დასრულებული) 

6. ქ.ახალქალაქში მასივ ჯივანის ჩიხისა და მარქარიანის ჩიხის 

რეაბილიტაცია.სახელშეკრულებო ღირებულება 278300 ლარი(დასრულებული) 

7. სოფ.აბული-კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია   მრავალწლიანი შესყიდვა                                       

2022 წ.-697366 ლ.(527365-რგფ. 170001-ადგ) ; 2023წ.- 1165024 ლარი.შეთავაზება 1 862 

390 ლარი 

8. სოფ.ქარცეპი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის ხევამდე)მთლნ სახელშეკრულებო 

- 2 067 000 ლარი. 2022 წ.- 667 342 ლ.  (509 407ლ. -რგი, 157 935-ადგ).2023 წელი 1399658 

ლარი. 



9. ქ. ახალქალაქში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე ჯივანის სახელობის სახელობის 

სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.მრავალწლიანი შესყიდვა.                               

მთლნ სახელშეკრულებო - 580 000ლ.2022 წელი - 525486 ლარი;2023 წელი - 54 514 

ლარი. 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი,ადგილობრივი ბიუჯეტის 

თანადაფინანსებით 

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მურჯახეთთან მისასვლელი საავტომობილო 

გზაზე (მდ. კირხბულაკის გადაკვეთაზე) მდებარე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა 

(მილი L12m) - 578500 ლარი (მიმდინარე) 

   

 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, საბავშვო ბაღებისათვის ახალი შენობების 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობების 

აღდგენა-რეაბილიტაცია 

     ქ. ახალქალაქში და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდა 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რიტუალების 

სახლების, სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღებისათვის ახალი შენობების 

მშენებლობა და არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ტერიტორიების 

კეთილმოწყობა, სტადიონების მოწყობა და სხვა. რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 

4269338 ლ.   სულ  35  პროექტი, აქედან , 24 დასრულებულია, ხოლო 9 მიმდინარე. კერძოდ: 

ადგილობრივი ბიუჯეტი-4269338 

1. სოფ.კუმურდოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა-1019369 ლ. პროექტი ორწლიანია,  

2. (დქ.ახალქალაქში ქუჩების და მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავალი ნაწილის 

რეაბილტიაცია (ორმოული შეკეთება ). 300000 ლარი 

3. ქალაქ ახალქალაქში პოლიციის შენობის წინ დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

ტროტუარის კეთილმოწყობა.67000 ლარი 

4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარალეთის კლუბის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები(II ეტაპი).66388 ლარი 

5. ქ. ახალქალაქის მერიის შენობის რეაბილიტაცია 77000 ლარი 

6. ქალაქ ახალქალაქში გარე განათების მოწყობა.7968 ლარი 

7. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტურცხის ახალგაზრდული ცენტრის 

რეაბილიტაცია 10900 ლარი 

8. ქ. ახალქალაქში დარბინიანის ქუჩისა და თავისუფლების ქუჩის კვეთაზე არსებული 

ღობის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.104411 ლარი 

9. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის რეაბილიტაცია.239259 ლარი 

10. 1. ქ. ახალქალაქში ადმინისტრაციული შენობის "სოფლტექნიკის" რეაბილიტაცია 

496990 ლარი 



11. ქ. ახალქალაქის ცენტრალურ პარკში 1 ახალი საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და 

არსებული ატრაქციონის რეაბილიტაცია 19300 ლარი  

12. ქ. ახალქალაქში პირველ სამხედრო ქალაქში მდებარე მინი სტადიონის 

რეაბილიტაცია.48499 ლარი 

13. ქ. ახალქალაქში სპორტული ტრინაჟორების მოწყობა(აღმაშენებლის ქუჩა №35,1-ლი 

სამხედრო ქალაქი)72001 ლარი 

14. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კუმურდოს საჯარო სკოლამდე მისასვლელი 

ტროტუარის მოასფალტება 24074 ლარი 

15. ქ. ახალქალაქში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.49500 

ლარი 

16. "1. ქ.ახალქალაქის #3 ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,და  ქ.ახალქალაქის #3 ბაღის 

საქვაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მაქსიმალური ღირებულაბა - 140349 ლარი." 

17. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხავეთის გზაზე ქვიშა-ხრეშის შესყიდვა 

ადგილზე მიწოდებით.104001 ლარი 

18. "სოფელ სულდისა და დადეშის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები 

რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები.მრავალწლიანი 

შესყიდვა  2022 წ.-257400 ლ.2023 წელი 1399658 ლარი." 

19. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი ოლავერდის წყალმომარაგების სატუმბი 

სადგურის და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია.113000 ლარი 

20. ქ. ახალქალაქის ყოფილი 1-ლი სამხედრო ქალაქის კორპუსი #412, #428, #475, #480 

ტერიტორიის წყალარიანების რეაბილიტაცია.158000 ლარი 

21. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ პატარა სამსარის მაგისტრალური 

მილსადენის რეაბილიტაცია, მრავალწლიანი შესყიდვა   171041 ლარი 

22. 1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალასტანის კულტურის სახლის 

რეაბილიტაცია,პროექტის ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 6929 

ლარს. 

2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჩამდურის კულტურის სახლის 

რეაბილიტაცია, რომლის საპროექტის ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით 

შეადგენს 28591 ლარს." 

23. "1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხულგუმოში გასართობი მოედნის 

მოწყობა,პროექტის ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 36233 ლარს. 

 

2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.მაჯადიაში გასართობი მოედნის 

მოწყობა,რომლის საპროექტო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 36233 

ლარს." 

24. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ჩუნჩხის რიტუალების სახლის 

რეაბილიტაცია.107400 ლარი 

25. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა სამსარის (იხტილის) საქონლის 

საწყურებლის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია 17280 ლარი 

26. ქ. ახალქალაქში, პირუტყვის ბაზრის რეაბილიტაცია 29500 ლარი 



27. ქ. ახალქალაქში წმინდა ნინოს ქუჩაზე შესასვლელი ბილიკის რეაბილიტაცია და 

კიბეების მოწყობა 27921 ლარი 

28. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანში ფანჩატურის რეაბილიტაცია 

15753 ლარი 

29. ახალქლაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.თახჩას, სოფ.კუმურდოსა და სოფ.გოკიო-

სოფ.აზავრეთის გზებისთვის ხრეშის მიწოდება 72001 ლარი 

30. ქ. ახალქალაქში ყოფილი 1-ლი სამხედრო ქალაქისა და ქ. ახალქალაქის 

დამაკავშირებელ ხიდზე გარე განათების მოწყობა 11000 ლარი 

31. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. არაგვას რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია 

17800 ლარი 

32. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბეჟანოში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია 

21063 ლარ 

33. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის ტერიტორიის მდებარე ტბის მოწყობა 

37999 ლარი 

34. "ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზებისა და ქ. ახალქალაქის ქუჩების 

თოვლისაგან გაწმენდის მომსახურება. მრავალწლიანი შესყიდვა 2022-2023.2022 წლის 

100 000 (ასი ათასი ) ლარი.2023 წლის - 99 939 (ოთხმოცდაცხრამეტი ათას ცხრას 

ოცდაცხრამეტი ) ლარი." 

35. "1.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომანში გარე განათების მოწყობა- მაქს. 

ღირებულება 10000 ლარი. 

2.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.იხტილაში გარე განათების მოწყობა- მაქს. 

ღირებულება 6000 ლარი. 

3.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.კოთელიაში გარე განათების მოწყობა- მაქს. 

ღირებულება 10000 ლარი." 

36. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაჩიანის სტადიონის 

რეაბილიტაცია.ასრულებული ) 45977 ლარი 

    

 საჯარო სკოლები 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მიმდინარე 2022 წელს რეაბილიტირდა და აშენდა  

საჯარო სკოლებში სველი წერტილები და ჩატარდა სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურული სამუშაო.   

1. სოფელ ბარალეთის N1 საჯარო სკოლა,სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა74765 

ლარი (დასრულებული) 

2. სოფელ ბუზავეთის საჯარო სკოლის,სახურავის რეაბილიტაცია 37000 ლარი 

(დასრულებული) 



3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. აზმანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს 

მოწყობა.-39765 ლარი.(ხელშეკრულება გაფორმდება 2021 წელს,ხოლო სამუშაოები 

იწყება 2022 წელს)(დასრულებული) 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 64 

სოფელში ჩატარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, 

პრიორიტეტების ფარგლებში ჯამში, ყველა სოფელში განისაზღვრა 69 პრიორიტეტი. 

რომლისთვისაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული თანხა შეადგენს 922 000 ლარს. 

დღეის მდგომარეობით 69 პრიორიტეტზე სამუშაოები დასრულებულია.  

 ამბულატორიული მომსახურებები 

ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

2022 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ დაფინანსებულა,  

 სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღმოფხვრა 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიების    შედეგად 

მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის განხორციელებული იქნა ქვემოთ ჩამოთვლილი 

პროექტები: 

1. ქ.ახალქალაქში, ყოფილ 1- ლ სამხედრო ქალაქში #455 კორპუსის დაზიანებული 

სახურავის შეკეთება 51798 ლარი 

 

სარეზერვო ფონდი 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო დონდიდან გაცემულია 132000 ლარზე მეტი 

ფულადი დახმარება, კომპენსაცია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სოფელში 

მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

სარეაბილიტაციოდ.  

 

   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით, მიმდინარე წელს 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს ემსახურებოდა 4 საპროექტო ორგანიზაცია, გზებზე, 

შენობა/ნაგებობსა და წყლის სისტემბზე. რომელთაც მოამზადეს საპროექტო დოკუმენტაცია 

ზემოხსენებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. აგრეთვე, მზად არის სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურულ სამუშაოზე საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, 

რომელიც ფინანსური რესურსის უქონლობის გამო  2022 წელს ვერ განხორციელდა.  

  2021 წელთან შედარებით 2022  წლის 14 დექემბერისთვის მონაცემებით, 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოცულობა, პროექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლი 

გაზრდილია თითქმის 25%-ით.  



 

 

 არქიტექტურა და მშენებლობა 

     ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის 

მიერ დამუშავებულია 40 ქალაქთმშენებლობის პირობები და საარქიტექტურო-

დაგეგმარებითი დავალება და გაცემულია 36 ნებართვა კერძო და კომერციული 

დანიშნულების შენობება-ნაგებობების ასაშენებლად, ექსპლუატაციაში მიღებულია 19 

შენობა-ნაგებობა. გაგრძელებულია 32 მშენებლობის ნებართვის ვადა. ამ დროისათვის 26 

განცხადებაზე  მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება მშენებლობის ნებართვის და 

თანხმობის გაცემისათვის, შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღებისათვის,  ასევე ვადის 

გაგრძელებისათვის.   

    ასევე 2022 წლის განმავლობაში გაცემულია თანხმობა სხვადასხვა ხაზობრივი და  

კავშირგაბმულობის ხაზების გაყვანისათვის, სარეკლამო აბრების მოწყობისათვის, 

სხვადასსხვა სახის შენობა-ნაგებობების  რემონტი/რეაბილიტაციისათვის და სხვა 

სამუშაოებისათვის, რომელიც ეხება 1-ლი კლასის შენობებს. 

 

 სხვა სამუშაოები: 

      სამსახურის მიერ,  წლის განმავლობაში    შემუშავებულია სხვადასხვა განცხადების 

პასუხები,  მოხსენებითი ბარათები, სხვადასხვა სახის წერილები, ანგარიშები და 

მომზადებულია ინფორმაციები სხვადასხვა სახელმწიფო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებში 

წარსადგენად. ინფრასტრუქტურის სამსახური აგრეთვე აქტიურად თანამშრომლობს სამცხე-

ჯავახეთის გუბერნიასთან და სისტემატურად აწვდის მათ სხვადასხვა ინფორმაციას.  

უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებს მასზე დაკისრებულ სხვა დავალებებსა და 

მოვალეობებს.  

 

შესყიდვების სამსახური 

 

2022 წლის განმავლობაში შესყიდვების სამსახურს განხორციელებული აქვს სხვადასხვა სახის 

სახელმწიფო შესყიდვები, როგორც ადგილობრივი ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, 

ტენდერის და გამარტივებული შესყიდვის სხვადასხვა საფუძვლის საშუალებით. 2022 

წლის 19 დეკემბრის  მდგომარეობით გაფორმებულია 176 ერთეული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება.  დეკემბრისთვის გაფორმებული ხელშეკრულბები 

არის 2023 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებიდან, რადგან მომსახურეობის 

შეუფერხებლად უზრუნველყოფისათვის შესყიდვების სამსახური აფორმებს 

ხელშეკრუკლებებს. აღნიშნული ხელშეკრულებების მიმდინარეობა შესაძლებელია ნახოთ 

2022 წლის რეესტრში. 

გაფორმებული ხელშეკრულებათა უმრავლესობა ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე არის  გაფორმებული. 



2022 წლის 19 დეკემბრის მდგომარეობით გამოცხადებულია 113 ელექტრონული 

ტენდერი,  აქედან 19 არ შედგა, თუმცა განმეორებით გამოცხადების შემდეგ ტენდერები 

შემდგარა ან/და თუ სხვადსხვა მიზეზების გამო კიდევ ერთხელ არ შემდგარა, შესაბამისი 

დოკუმენტაციის თანახმად მოთხოვნილია  გადაუდებელი  აუცილებლობა და ბოლომდე 

მიყვანილი მუნიციპალიტეტისთვის საჭირო შესყიდვა. 

2022 წლის ბიუჯეტიდან გამარტივებული შესყიდვა განხორციელებულა და გაფორმებულა 65 

ხელშეკრულება სხვადასხვა საფუძვლით მთლიანი ღირებულებით - 321`913  ლარის. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ, მიუხედავად მთავრობის განკარგულებისა, შესაბამისი 

სამსახურის ხელშეწყობით  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილ სახსრებზე 

2022 წელს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერები და ტედნერის საფუძვლით გაფორმდა 

ხელშეკრულბებებიც. რომელი ტენდერებიც არ შედგა და დასრულდა უარყოფითი შედეგით, 

მხოლოდ შემდეგ გაფორმებულ იქნა გამარტივებული წესით. 

2022 წლის ბიუჯეტი ათვისებულია დაახლოებით 100%-ით, გაფორმებული 

ხელშეკრულებების მიხედვით, რადგან ის პრიორიტეტები რომელიბიც დამტკიცებულია 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესრულებულია.   

 

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური 

 

მიმდინარე წელს შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მიერ თავისი სამუშაო 

საქმიანობის შესრულრბულია წლის დასაწყისში შედგენილი სამუშაო გეგმის შესაბამისად, 

რომელიც შეთანხმებული და დადასტურებულია მერის მხრიდან. 

მონიტორინგის დროს  შემოწმებები ჩატარებულია ი(ა)იპ ების დებულებების 

თანახმად,დებულებაში მითითებული თავიანითი უფლებამოსილებები.  

1. საფინანსოოპერაციები 

2. ფაქტობრივი ხარჯები 

3. რისკები 

ყოველი  სუბიექტის შესამოწმებლად განსაზღვრულია 20-დან 30 სამუშაო 

დღე.მონიტორინგი ჩატარდება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემდეგ სტრუქტურებში. 

1 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახურის ჯანმრტელობის 

დაცვისა და უზრუნველყოფის 

განყოფილებაში 

 

24.01.2022 28.02.2022 

2 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის შესყიდვების სამსახური 

01.03.2022 07.04.2022 

3 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 08.04.2022 25.05.2022 



მერიის საფინანსო საბიუჯეტო 

სამსახური 

4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

ა(ა)იპ  ,,ბაღების გაერთიანება 

27.05.2022 30.06.2022 

5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ინფრასტრუქტურისა და 

სივრცითი მოწყობის 

არქიტექტურის და მშენებლობის  

სამსახური 

01.06.2022 04.07.2022 

6 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ზედამხედველობის 

სამსახური 

05.07.2022 08.09.2022 

7 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

ა(ა)იპ ,,სერვისცენტრი’’ 

09.09.2022 14.10.2022 

8 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ეკონომიკის 

განვითარების და მართვის 

სამსახური 

17.10.2022 18.11.2022 

9 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, 

სპორტის,ძეგლთა  

დაცვის, ახალგაზრდულ 

საქმეთა,ტურიზმის  

განვითარებისა და  გენდერული 

თანასწორობის სამსახური 

 

21.11.2022 23.12.2022 

 

1.წლიური გეგმის თანახმად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის ჯანმრტელობის დაცვისა და უზრუნველყოფის 

განყოფილებაში მონიტორინგი ჩატარებულია 2022წლის 24 იანვრიდან 2022წ 28 

თებერვლამდე. 

გამოვლენილი ნაკლობანების ასაცილებლად გაცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები. 

განსაზღვრულა მოკლე ვადა გამოვლენილი  ხარვეზების ასაცილებლად . 

2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახური 

შევამოწმეთ სატენდერო დოკუმენტაცია ,სადაც  დარღვევები არ არის 

გამოვლენილი.მაქსიმალურად შემცირდეს   პირდაპირი ხელშეკრულებებით სამუშაოების 

შეძენა. 

3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურში თანხები 

დახარჯულია მიზანშეწონილად,დოკუმენტებში,საქმისწარმოებაში, დისციპლინაში არ 

არის ნაპოვნი დარღვევები.საქმისწარმოება ახორციელებს დებულების თანახმად. 

 



4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  ,,ბაღების გაერთიანება’’ ში   შემოწმებულია 

ყველა შესყიდვის დოკუმენტი.ბავშვების დასწრება ცოტაა,ვირუსის გამო. არის ბაღები 

სადაც საყოფაცხოვრებო ნივთები და ქიმიკატები ძალიან ცოტაა 

დარჩენილი.დასასუფთავებელია ეზო და სადაც არა არის საჭიროა სათამაშო მოედანის 

კეთილმოწყობა. რეკომენდაცია: სადაც არ არის საყოფაცხოვრებო ნივთები მოხდეს 

სხვა ბაღებიდან გადატანა.                                                                                                                                                    

5. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი 

მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის  სამსახურის შემოწმების გამოვლენილია 

ნაკლოვანები სამუშაოებში მივმართეთ შესაბამის ორგანებს ნაკლოვანების 

ასაცილებლად (ვადაში არსებული).არის ამბულატორიები,რომლებიც არ 

ფუნქციონირებენ ,რადგან არ აქვთ საჭირო ინვენტარი.ასევე  არის შემთხვევები 

,როდესაც  სამუშაოები ჩატარებულია  სეზონთან შეუსაბამისად.  

6. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური შევამოწმეთ 

დოკუმენტაცია,ყველაფერი იყო წესრიგში.ყურადღება მიექცეს კერძო სამშენებლო 

სამუშაოების ჩატარებისას ,რათა არ შეეშალოს მოძრაობას.მუდმივი კავსირი 

არქიტექტორთან და მშენებელთან ნაკლოვანების დროულად გამოვლენის და 

აღმოფხვრისათვის. 

 

7. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,სერვისცენტრი’’ შემოწმსებისას გამოვლინდა, 

რომ სამუშაოები ტარდება გრაფიკის შესაბამისად.საკუთარი სახსრები შეადგენს 

37361ლ,დანაზოგი შეადგენს 20362,41ლ. ყველა სატენდერო დოკუმენტაცია წესრიგშია. 

8. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის განვითარების და მართვის 

სამსახურის მიერ მიღებულია უამრავი  განცხადება მოსახლეობისგან  და საჯარო 

რეესტრისგან.განცხადებებზე გაცემულია შესაბამისი პასუხები . 

9. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის,ძეგლთა  

დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ტურიზმის  განვითარებისა და  გენდერული 

თანასწორობის სამსახური.ბიბლოთეკაში დისციპლინა წესრიგშია, ესაჭიროებათ 

სომხურენოვანი საბავშვო წიგნები.ჩატარებულია წიგნების გამოფენა სოფლებში და ასევე 

ახალქალაქობის დღეს.სოფლების კლუბები უკიდურეს მდგომარეობაშია. არის 

ბიბლიოთეკები ,რომლებიც არაა შეერთებული საერთო ელექტროკავშირს. 

 

რეკომენდაცია: 

 

სოფლებში შეხვედრების ჩატარებისას თითოეული დამსწერე ხელი მოაწეროს დასწრების 

ჟურნალში.მიმართეთ მერიას  სომხურენოვანი საბავშვო წიგნების შეძენის პრობლემის 

გადასაწყვეტად. 

 

შევამოწმეთ საკლუბო გაერთიანება სამუშაო დისციპლინა ხშირად ირღვევა თანამშრომლების 

მხრიდან.კანცელარიის საქმისწარმოება ხორციელდება ხარვეზებით.სათანადოდ არ 

ფიქსირდება სოფლების კლუბების ხელმძღვანელებთან შეხვდრები.არის კლუბები 

,რომლებიც არაა შეერთებული საერთო ელექტროკავშირს. 

 

რეკომენდაცია: 

შემუშავდეს ახალი წესი რათა მიიღოთ მაღალი დონის დისციპლინა  .შეიქმნას შეხვედრების 

დასწრების ჟურნალი.ელექტროენერგიის შეყვანისათვის მიმართეთ მერიას. 



 

სააშუღო სკოლა  

შევამოწმეთ სააშუღო სკოლა. მეცადინეობები მიმდინარეობს ჩვეულ რეჟიმში, გრაფიკის 

თანახმად.დისციპლინა მაღალ დონეზეა , ესაჭიროებათ ინვენტარი. მოსწავლეების 

რაოდენობა მცირდება ,          გამო. 

რეკომენდაცია: 

მოსწავლეების მიზიდვისატვის მიმართეთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს რათა 

მიზიდონ ბავშვები. 

სამხატვრო სკოლა 

 

 

რეკომენდაცია: სადაც არ არის საყოფაცხოვრებო ნივთები მოხდეს სხვა ბაღებიდან 

გადატანა. ბაღების გაერთიანების დირექტორი მიმართოს მერიას სათამაშო მოედნების 

კეტილმოწყობისათვის. 

 

სამშენებლო სამუშაოები ,რომლებიც შესრულებულია ნაკლოვანებით და არიან 

საგარანტიო ვადასში მიმართეტ შესაბამის ორგანებს აღმოფხვრისათვის. 

 

სერვისცენტრი სატენდერო და პირდაპირი ხელშეკრულებებში არ არის გამოვლენილი 

ნაკლოვანები. 

       სერვისცენტრმა მიიღოს  ზომებიი ნაგვის ასაყრელად და ქალაქის      

სისუფთავისადვის. 

ეკონომიკის სამსახურმა ყურადღება მიაქციოს უძრავი ქონების მომხმარებლებს და 

იჯარის გადამდელებს. განსაზღვროს მკაცრი ზედამხედველობა  მიწის ნაკვეთების  

ფართის დაზუსტებისათვის.ჩატარდეს საინვენტარიზაციო  სამუშაოების დაჩქარება. 

 

 

 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ახალგაზრდულ 

საქმეთა, ტურიზმის განვითარებისა და გენდერული თანასწორობის 

სამსახური 

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში: 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 13 სრული და 3 ალტერნატიული 

საბავშვო ბაღი, წლის ბოლომდე დაგეგმილია 2 ახალი საბავშვო ბაღის გახსნა (სოფელ 



გოგაშენსა და სოფელ კუმურდოში) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

სააღმზრდელო პროცესს გადის  1200 -ზე მეტი ბავშვი.  

 

 

ეტაპობრივად მიმდინარეობს არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი 

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, ხოლო 2023 წელს იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა 

და არსებულის რეაბილიტაცია: 

2022 წელს საბავშვო ბაღები სრული დატვირვით მუშაობდნენ, ამჟამად  სწავლება 

მიმდინარეობს ჩვეულებრივ რეჟიმში. საბავშვო ბაღებში ჩატარდება საახალწლო 

ღონისძიებები. 

 

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები: რაც ხელს უწყობს  მუნიციპალიტეტში 

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას  (კრივი, კინგბოქსი, კარატე, სათხილამურო 

სპორტი, მაგიდის ჩოგბურთი და სხვა), ახალგაზრდების  დაინტერესებას, სპორტსმენთა  

და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას  და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად 

ჩამოყალიბებას: 

 

სრულად განხორციელდა სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები. წარმოგიდგენთ 

განხორციელებული ღონისძიებების ჩამონათვალს: 

 ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2022-ის მუნიციპალური  თამაშები 

სპორტის შემდეგ სახეობებში: გეზრბენში; ფრენბურთში; მაგიდის ჩოგბურში;  

 23-30 სექტემბერს  „ევროპის სპორტის კვირეული“-ს ფარდლებში  ჩატარდა სხვადასხვა 

სახის სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის შემდეგ სახეობებში:  მინი ფეხბურთში, 

ფრენბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, ჭადრაკში, კარატესა და ცურვაში. გამარჯვებული 

სპორტსმენები დაჯილდოვდნენ დიპლომებითა და მედლებით. 

 ჩატარდა სამოყვარულო ფეხბურთის მუნიციპალური  თამაშები. 

 ჩატარდა მასტერ ლიგის მუნიციპალური და რეგიონალური თამაშები, თამაშებში 

მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები. 

 ჩატარდა  ფეხბურთის ამხანაგური თამაშები; 

 გათამაშდა მერიის პრიზი ფრენბურთში, მონაწილეობას იღებდნენ მუნიციპალიტეტის 

ფრენბურთის გუნდები, გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოვდნენ პრიზებით, 

დიპლომებითა და მედლებით 

 ჩატარდა ჰოვანეს ამირბეკიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, 

მონაწილობდნენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაციები 

 ჩატარდა ქალთა ტურნირი ნარდში, ჭადრაკსა და მაგიდის ჩოგბურთში, 

მონაწილეობდნენ მერიისა და მერიის მიერ დაფუძნებული აიპების თანამშრომლები, 

საპრიზო ადგილების მფლობელებს გადაეცათ საჩუქრები, დიპლომები და მედლები. 

 ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში, მინი ფეხბურთში, 

ფრენბურთში, ჭადრაკში, კრივში, კიკბოქსინგში, ცურვაში, მკლავჭიდში, კარატეში, 

თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. საპრიზო ადგილის მფლობელები 

დაჯილდოვდნენ მედლებით, დიპლომებით, თასებითა და სხვადსხვა პრიზებით. 



 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა 

სახის საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, მაგ: კარატე, კრივი, კიკბოქსინგი; ფეხბურთი 

(საქართველოს ჩემპიონატი)და სხვა. 

  მუნიციპალიტეტის პირველობა თხილამურებით სრიალში ჯერეჯერობით ვერ 

ჩატარდა საკმარისი რაოდენობის თოვლის არ არსებობის გამო. 

რეგიონში ყირიმ-კონგოს გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ვერ განხორციელდა 

საზაფხულო საბავშვო ბანაკის ორგანიზება.  

 წლის განმავლობაში სპორტსმენთა დასაჯილდოვებლად მედლებისა და თასების 

შესაძენი თანხა შეადგენს 3000 ლარს. 

 საუკეთესო სპორტსმენების დასაჯილდოებლად 2022 წელს გაიხარჯა 4000 ლარი. 

 აღნიშნულ  სპორტულ შეჯიბრებებში ძირითადად მონაწილეობენ მოზარდები და 

ახალგაზრდები, მსგავსი ღონისძიებების ხელშეწყობით  ადგილობრივი 

შეჯიბრებების გარდა მონაწილეობენ როგორც რეგიონალურ ასევე ფინალურ 

თამაშებში, რომელიც ტარდება  საქართველოს მასშტაბით,  რაც მათთვის დიდი 

მოტივაციაა, რომელიც აიხსნება იმით, რომ ყოველწლიურად იზრდება სხვადასხვა 

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეთა რიცხვი. მათი ხელშეწყობის მიზანია  

ახალგაზრდებში ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვა და მუნიციპალიტეტში 

სპორტის განვითარება. სასკოლო, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობისთვის 2022 წელს გათვალისწინებული იყო 135250 ლარი. 

 

2022 წელს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით განხორციელებული 

ღონისძიებები 

 

2022 წელს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით განსახორციელებელი 

ღონისძიებებისთვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 3000 ლარი, აღნიშნული თანხით 

შეძენილ იქნა პროექტორი და პროექტორის ეკრანი, ასევე თანხა გაიხარჯა გენდერული 

თნასწორობის მიმართულებით ჩატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებებში.  კერძოდ ჩატარდა 

შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

 ოჯახის საერთაშორისო დღე; 

 "ვარდისფერი ოქტომბერი"; 

 "ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის" პროგრამა; 

 შეხვედრა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სპორტსმენ გოგონებთან; 

 ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კამპანია; 

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული ქალბატონების დაჯილდოება. 

ჩატარებული ღონისძიებები ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალბატონების 

წახალისებას, გახდნენ უფრო აქტიურები და მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება. 

ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. 

 

ტრადიციული და სადღესასწაულო საგანმანათლებლო - კულტურული ღონისძიებები: 

 



2022 წლის განმავლობაში ჩტარდა ყველა დაგეგმილი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა 

მიიღეს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებში მოქმედმა სახელოვნებო წრეებმა.  

„ახალქალაქის დღე“  - ჩატარდა სხვადასხვა კულტურული და  სპორტული 

ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა ანსამბლებმა და 

სპორტსმენებმა,     მოეწყო   როგორც ხელნაკეთი ნივთების, ასევე  ადგილობრივი 

ნაწარმის  გამოფენა- ღონისძიება დაფინანსდა 35 000 ლარით. 

„ჯივანობა“  -სოფელ კარწახში ჩატარდა "ჯივანობა" სადაც ეწყობა  სხვადასხვა 

კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. ღონისძიებას ესწრება,  როგორც 

ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე  დელეგაციები სომხეთიდან და საქართელოს 

სხვადასხვა კუთხეებიდან . ღონისძიება დაფინანსდა 10000 ლარით.  

„ახალი წელი 2023“- „ჩატრდება სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები, სადაც 

მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი ანსამბლები და ინდივიდუალური 

შემსრულებლები, ასევე მოწვეული შემსრულებლები   მოეწყობა   როგორც ხელნაკეთი 

ნივთებისა და ადგილობრივი ნაწარმის  გამოფენა. 60 000 ლარი გათვალისწინებულია 

საახალწლო განათებების შესაძენად, ხოლო 5000 ლარი გათვალისწინებულია ოთახის 

ნაძვისხეებისა და ფოიერვერკის შესაძენად. 

ასევე ჩატარდა სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: "დედის დღე"; 

ქალთა საერთაშორისო დღე; ეროვნული ერთიანობისა და სამშობლოსათვის 

დაღუპულთა მოგონების დღე; სომეხთა გენოციდის დღე; ცეკვის საერთაშორისო დღე; 

პროექტი „საქართველო-ტრადიცია და თანამედროვეობა“; ოჯახის საერთაშორისო დღე; 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე; 

ინტელექტუალური კონკურსის "ეტალონი"; ს.ს.ი.პ. მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის წარმოდგენა; გმირთა დღე სოფელ ვარევანში; 

"აშუღი თიფილის" დღე; 2008 წელს ომში დაღუპულთა ხსოვნის დღე;  

სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩასატარებლად  2022 წელს გამოყოფილი 

იყო167 595 ლარი( აქედან გენდერის მიმართულებით 3000 ლარი). 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 

 

1. ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება: რომლის შემადგენლობაშიც შედის 

ახალქალაქის კულტურის სახლი და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული 

კლუბები, რომლის რაოდენობაც შეადგენს 32 კლუბს, კლუბებში მოქმედი სამხატვრო 

კოლექტივები მერიის დაფინანსებით მონაწილეობენ როგორც ქვეყნის მასშტაბით 

გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებში, ასევე საზღვარგარეთ გამართულ 

საერთაშორისო ფესტივალებზე (კერძოდ 2022 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

ანსამბლმა მურჯმა მონაწილეობა მიიღო პოლონეთში ქალაქ ვარშავაში გამართულ 

ფესტივალზე, რომელიც მრიამ დააფინანსა 3400 ლარით, ასევე ანსამბლმა „ჯავახკმა“ 

მონაწილეობა მიიღო საბერძნეთში გამართულ მე-6 საერთაშორისო ფოლკლორულ 

ფესტივალზე,რომელიც მერიამ დააფინანსა 2500 ლარით. 

ახალქალაქის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები: 

 სომხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჯავახკი“. 



 ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მურჯი“. 

 ქართული თეატრი; 

 სომხური თეატრი; 

 თოჯინების თეატრი; 

 ხალხური ინტრუმენტალური ანსამბლი; 

 საესტრადო ანსამბლი; 

 საბავშვო თეატრი. 

 სულ: დაახლოებით 850 მოსწავლე (სოფლებში მოქმედი ანსამბლების ჩათვლით) 

ა(ა)იპ სააშუღო სკოლა -  ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები: 

 აშუღის 

 დოლი 

 ფორტეპიანო 

 დუდუკი 

 აკორდეონი 

სულ: 23 მოსწავლე 

            ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება -ფუნქციონირებს შემდეგი  წრეები: 

               საბიბლიოთეკო გაერთიანების შემადგენლობაში შედის ქალაქის ცენტრალური 

ბიბლიოთეკა და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკა.  

 ლიტერატურის წრე; 

 რესტავრაციის წრე. 

 ვიზიტორთა რაოდენობა - 970 

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები: 

 ფორტეპიანო 

 კლარნეტი 

 აკორდეონი 

 გიტარა 

სულ: 163 მოსწავლე 

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი  წრეები: 

 ფერწერა 

 ნახატი 

 დეკორატიული ხელოვნება 

 კომპოზიცია 

 ხელოვნების ისტორია 

სულ: 45 მოსწავლე 

ა(ა)იპ მომავლის სახლი - ფუნქციონირებს შემდეგი  წრეები: 

 ინგლისური ენა; 

 ქართული ენა; 

 სომხური ენა; 

 სამუსიკო; 

 მძივების ქსოვა; 

 თოჯინები; 

 ქარგვა; 



 ხელმარჯვე ოსტატები. 

სულ: 200 მოსწავლე 

ა(ა) იპ ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი- გასულ წლებში მონაწილეობენ 

სხვადასხვა გამოფენებში, 2022 წელს მუზეუმს ეწვია 350 ვიზიტორი. 

ა(ა)იპ ახალქალაქის ჭადრაკის სკოლა - სულ 70 მოსწავლე;  ფუნქციონირებს ჭადრაკის 

სექცია სოფელ დილისკაში სადაც ირიცხება 20 მოსწავლე. ხოლო ახალქალაქის ჭადრაკის 

სკოლაში 50 მოსწავლე. 

ა(ა)იპ ახალქალაქის დახურული საცურაო აუზი - ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები: 

 ცურვა 

 ფიტნესი 

დახურული საცურაო აუზით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 300 ადამიანი. 

ა(ა)იპ ახალქალაქის სპორტული სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები: 

 ფეხბურთი 

 მინი ფეხბურთი 

 მაგიდის ჩოგბურთი 

 რაგბი 

 კარატე 

 ფრენბურთი 

 თავისუფალი სტილით ჭიდაობა 

სულ: 280 მოსწავლე 

მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. 

ა(ა)იპ ახალქალაქის სპორტ - კომპლექსი -ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები: 

 კრივი 

 კიკბოქსინგი 

 კარატე 

 კარატე კიოკუშინკაი 

 სათხილამურო სპორტი სოფელ არაგვაში 

 ჭიდაობა 

მოსწავლეთა რაოდენობა - 400 (რაოდენობაში შედის სოფლებში მოქმედი სექციების 

მოსწავლეები). 

ფუნქციონირებს სპორტული სექციები მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ: 

სოფელ კარტიკამში კრივის სექცია -55 მოსწავლე; 

კარატეს სექცია სოფელ მაჯადიაში - 28 მოსწავლე; 

ჭიდაობის სექცია სოფელ დილისკაში - 90 მოსწავლე; 

 

ყველა ზემოთჩამოთვლილ ორგანიზაციაში სწავლება მიმდინარეობს ჩვეულებრივ 

რეჟიმში. 

 

რეგიონულ და ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სპოტულ შეჯიბრებებსა და ფესტივალებზე 

სპორტსმენთა და სამხატვრო კოლექტივების  ტრანსპორტიებასა და კვებას 

უზრუნველყოფს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია.  

 



 

 

 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახური 

 

1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცვო დოკუმენტაციის ინსპექტირობა- შემოწმება- 

რეცენზირება 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში, დამპროექტებელის მხრიდან,  

წარმოდგენილია სამსახურში 69 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლებიც  

განხილულია სამსახურის  მიერ. ჩართული იყო რაიონის ყველა სოფელი თავისი  ერთი, ორი, 

ან სამი პრიორიტეტით. საერთო ჯამით 69 პრიორიტეტები. 

შემოწმებული და მიღებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემდგომში 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსირების მიზნით,  67 პროექტი. 

სოფლებში და ქალაქში საჯარო სკოლებში საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 

სკოლებისთვის.  

ახალი პროექტების წარდგენა და შემოწმება გრძელდება.  

 

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო 

მოქმედება 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ჩატარებული იყო 

მინიმუმ ერთი პრიორიტეტის შემდგომი სამშენებლო სამუშაოები ან სხვადასხვა ნივთების 

შეძენის პროცესი.  აღნიშნულთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

განხოციელდა ყოველდღიური შემოწმება ზედამხედველობა ადგილებში, სათანადო 

ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით. იყო სხვადასხვა   პროფილის ობიექტები - ხიდების 

მოწყობა, გზების რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და მაგისტრალური 

წყალსადენების რეაბილიტაცია. წყალსაცავების მოწყობა ან გაწმენდა. გარე განათების 

მოწყობა სოფლებში. მინი სტადიონების და საბავშვო მოედნების მოწყობა და ასე შემდეგ, 

ჯამში 69 სამშნებლო ობიექტი. 



პარალერულად  განხორცილებულია ზედამხედველობა ადგილობრივი და სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან დაფინანსირებული 53 ინფრასტრუქტული ობიექტების მშენებლობის 

ინსპექტირება.  

საერთო ჯამით დღეის მდგომარეობით შექმნილია ინსპექტირების ჯგუფის 79 საბოლოო და 

შუალედური აქტები.  

 

    

3. კერძო სექტორი.  

 

შემოწმებულია და გაცემულია 24 დასკვნა კერძო ობიექტების  წარმოდგენილი  პროექტებთან  

შესაბამისობის  შესახებ.   

შეჩერებულია 8 უკანონო მშენებლობის ობიექტები.  

დემონტაჟებულია უკანონო აშენებული ერთი ღობე, ერთი   ნაგებობა და 2  უკანონო 

განთავსებული ჯიხური. 

 

4. სანქციები.  

 

კონტრაქტორების მიერ დაკისრებულია 14 საჯარიმო სანქციები ხელშეკრულების ვადების, 

გეგმა გრაფიკების დარღვევის მიზეზით.  

დაკისრებულია 4 ჯარიმა  კერძო სექტორში უკანონო მშენებლობის გამო.  

საგარანტიო ვალდებულების შესრულების მიზნით 22 ობიექტების  კონტრაქტორი 

იძულებული გახდა შეასრულოს საგარანტიო ვალდებულებები. 

 

 

5. გარე ვაჭრობა 

სამსახურის მიერ ჩატარეული ღონისძიებების და ყოველდღიური მონიტორინგის შედეგად,  

ნალბანიდიანის ქუჩის სავალი ნაწილიზე აიგრძალა გარე ვაჭრობა და აღდგენილია 

მანქანების მოძრაობა აღნიშნულ ქუჩაზე. 

6.  რეკლამა.  

 

სამსახურის მიერ ჩატარებულია  ყოველთვიერი ზედამხედველობა, როგორც არსებული ასევე 

ახალი დაყენებული სარეკლამო ბანერების სტანდარტებთან  შესაბამისობის მიზნით. 

დაჯარიმებულია ორი სარეკლამო ბანერი ქ. ახალქალაქში. 



 

7. შიდა დოკუმენტაცია. 

შიდა საოფისე სამუშაოები ტარდება როგორც ელექტრონული, ისე ბეჭდური ფორმით.  

შექმნილია 9 ადგილზე შემოწმების აქტები, და 59 ობიექტის დათვალიერების აქტები. 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური 

 

2022  წლის 10 იანვრიდან 16 დეკემბრის  ჩათვლით ახალქალაქის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ  შესრულებულ სამუშაოს. 

 2022 წლის 16  დეკემბრის  მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სამხედრო სამსახურში აღრიცხვაზე დგას სულ -8 604 წვევამდელი და რეზერვისტი 

                                   მათ შორის:   

  2141- წვევამდელი 

 6463 -რეზერვისტი 

  

 2005 წელს დაბადუბლი ჭაბუკები პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილია  -293 

ჭაბუკი 

                                                     მათ შორის: 

- პირველად სამხედრო აღრიცხვას  საერთო სიით ექვემდებარება 288 ჭაბუკი. 

- დამატებით გამოვლინდა   5 ჭაბუკი. 

  

 გაცემულია 80 წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა. 

  

 18 წლიდან 27 წლამდე აყვანილია აღრიცხვაზე 19 წვევამდელი. 

  

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 01 თებერვლის #51 დადგენილების საფუძველზე 

დაიწყო საგაზაფხულო გაწვევა, გრაფიკით გათვალისწინებული იყო 61 წვევამდელი და 



საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 01 აგვისტოს  #405 დადგენილების საფუძველზე 

დაიწყო საშემოდგომო გაწვევა, გრაფიკით გათვალისწინებული იყო 55  წვევამდელი. 

უწყება ჩავაბარეთ ქ.ახალქალაქსა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში: სოფ. 

ალასტანი, სოფ. ვარევანი, სოფ. ორჯა,   სოფ. არაგვა, სოფ.ოკამი, სოფ. გოგაშენი, სოფ. მერენია, 

სოფ. ზაკი, სოფ. კულიკამი, სოფ.კოთელია,სოფ.კარტიკამი  და ა.შ. 

  

 2022 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში: 

2141           წვევამდელიდან უწყება ჩაბარდა სულ  -604 წვევამდელს 

                                        აქედან: 

 ქ. თბილისში საექსპერტო- სამედიცინო კომისიაზე გაგზავნილია 135  წვევამდელი. 

                                                 მათ შორის: 

- მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში -100 წვევამდელი 

- ალტერნატიული- 2 წვევამდელი 

- ვადმყოფობის გამო დაბრუნდა უკან -33 წვევამდელი 

  

 გასულია საზღვრებს გარეთ -139  წვ. 

 რუსეთის მოქალაქე -11 წვ. 

 „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 30-ე მუხლი სხვადასხვა ქვეპუნქტებით   გადავადებით  სარგებლობს- 319 წვ. 

გადაიხადა მოსაკრებელი 2000 ლარი „დ“ -  41 წვ. 

სტუდენტი „გ1“ –194 წვ. 

სტუდენტი პროფ „გ3“ -1 წვ. 

ყავს ორი შვილი „ზ“ – 4 წვ. 

ყავს ერთი შვილი „პ“ – 25 წვ. 

დედისერთა „მ“ –7  წვ. 

მოსწავლე  „ ე“ –35 წვ. 

მღვდელმსახური „ლ“—7  წვ. 

მასწავლებელი „ნ“ -1 წვ. 



შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრთან (დედა/მამა) მუდმივად მცხოვრები 

პირი  „ვ“ -4 წვ. 

  

 დაცვის პოლიციის საკონტრაქტო სამსახურში -  13 წვევამდელი 

 ჩარიცხულია ვადიან სამხედრო  საკონტრაქტო სამსახურში -11 წვ. 

- „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 21-ე მუხლის მე-3 ქ/პ   საფუძველზე რეზერვში ჩარიცხულია (27 წელი)  -211 

რეზერვისტი. 

 გაცემულია 271  სამხედრო ბილეთი 

 მოხსნილია აღრიცხვიდან 1972 წელს დაბადებული  რეზერვისტები და გადაცემულია 

არქივში - 222 

 6463- რეზერვისტიდან:                                    

ოფიცერი -58 რეზერვისტი 

სერჟანტი-24 რეზერვისტი 

კაპრალი -28 რეზერვისტი 

ქალი- 24 რეზერვისტი 

რიგითი- 6329 რეზერვისტი 

 სპეც აღრიცხვაზე აყვანილია-53რეზერვისტი 

 წლის განმავლობაში შემოსული 254 განცხადება 

                           აქედან: 

166 -განცხადება სამხედრო ბილეთის აღების შესახებ 

3-განცხადება ჯარში გაწვევის შესახებ 

5- განცხადება ალტერნატიულ შრომით სამსახურში მსახურობის  შესახებ. 

23-განცხადება ნამსახურების შესახებ. 

41- განცხადება მოსაკრებლის გადახდის გამო 

7- განცხადება მღვდელმსახურის შესახებ 

9-განცხადება სხვადასხვა. 

  

 გაცემულია    18 -ცნობა  ნამსახურების შესახებ, რომელიც შესრულებულია დროულად. 

  



 შ.ს.ს-ს   წარმომადგენლებმა  აღმოუჩინეს დახმარება სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ საქართველოს მთავრობის 

დადგენილების    დახმარებისათვის მივმართეთ  შ.ს.ს -ს  55 წვევამდელის 

მოძიებისათვის, აქედან გამოცხადხადდნენ 40 წვევამდელი. 

 

 

 

 

მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური 
 

          ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახური გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 01 იანვრიდან 16 დეკემბრამდე ეკონომიკის 

სამსახურში შემოსულია 2551 (ორი ათას ორმოცდათერთმეტო) წერილი. აქედან 365 (სამას 

სამოცდახუთი) წერილი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, 1405 (ათას ოთხას 

ხუთი) წერილი სხვადასხვა შინაარსის (ეკონომიკურ დაგეგმვასთან, გზების 

რეაბილიტაციასთან, საძოვრებებთან,  ხის მოჭრასთან, სახურავებთან, არხების გაწმენდასთან,  

და ა. შ.). 

მიღებულია 32 (ოცდათვრამეტი) წერილი - საკრებულოდან, 94 (ოთხმოცდათოთხმეტი) 

წერილი გუბერნიიდან, 10 (ათი) წერილი ა(ა) იპ „ახალქალაქის სერვისცენტრიდან“, 3 (სამი)  

წერილი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან,  1 (ერთი) წერილი არქივიდან, 387 

(სამას ოთხმოცდაშვიდი) წერილი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან, 15 

(თხუთმეტი) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტის 

სამინისტროდან, 15 (თხუთმეტი) წერილი საგამოძიებო დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის 

სამმართველოდან, 4 (ოთხი) ფინანსთა სამინისტროდან, 40 (ორმოცი) წერილი საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, 15 (თხუთმეტი) წერილი 

საქართველოს პარლამენტიდან, 18 (თვრამეტი) წერილი ენერგო-პრო-ჯორჯიდან, 7 (შვიდი) 

წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან.  

მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოდან 45 (ორმოცდახუთი) წერილი 

წერილების განხილვაში, ჩართული იყო როგორც ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახურის თანამშრომლები, ასევე მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციული 

ერთეულის მიხედვით, რომელ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიოდა წიაღის მოპოვების 

მიზნით მოთხოვნილი ტერიტორია. აქედან დაკმაყოფილდა - 30 (ოცდაათი) წერილი, ხოლო 



15 (თხუთმეტ)-ზე სოფლის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე გაცემულია უარი 

პასუხი.  

მიღებულია 50 (ორმოცდაათი) წერილი მე-2 ხარისხის საშეშე მერქნის შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სოფლების მიხედვით გამოეყო და გაეცა დაახლოებით 

1800კუბ.მ. საწვავი შეშა. ხდებოდა მიღებული განცხადებების გადაგზავნა სამცხე - ჯავახეთის 

სატყეო სამსახურში მოთხოვნილი საწვავი შეშის მოცულობის დაკმაყოფილების თაობაზე. 

შუამდგომლობა წარედგინა სამცხე - ჯავახეთის სატყეო სამსახურს საკლუბო 

გაერთიანებებისა და საბიბლიოთეკო, ასევე საბავშვო ბაღების გაერთიანებების საწვავი შეშის 

დაკმაყოფილების შესახებ, რომელიც იქნა დაკმაყოფილებული მოთხოვნილების მიხედვით. 

მიღებულია ხის მოჭრასთან დაკავშირებული 45 (ორმოცდახუთი) წერილი. აღნიშნულ  

წერილებზე ხდებოდა ადგილზე შესწავლა, დათვალიერება, აქტის შედგენა, რის 

საფუძველზეც გაიცემოდა ნებართვა ხის მოჭრასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვით. 

დამზადებული და გაგზავნილია 71 (სამოცდათერთმეტი) მოხსენებითი ბარათი.  

დამზადებული და გაგზავნილია სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში 250 

(ორას ორმოცდაათი) წერილი სახელმწიფო ბალანსზე არსებული მიწის ნაკვეთებისა  და 

შენობა - ნაგებობების მუნიციპალურ საკუთრებაში გადმოცემის თაობაზე. სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მუნიციპალურ საკუთრებაში გაიცემია 14 (თოთხმეტი)  

მიწის ნაკვეთი შენობა-ნაგებობით. 

1. ნალბანდიანის ქ. N22/7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 10,0 (ათი)კვ.მ, ს/კ 

63.18.31.258. 

2. ქ. ახალქალაქი-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი „პირუტყვის ბაზარი, ფართობით - 1076,0 

(ათას სამოცდათექვსმეტი)კვ.მ, ს/კ 63.18.34.325. 

3. ს. ბავრაში მდებარე ყოფილი დანგრეული სატუმბო სადგურის ტერიტორია, 

ფართობით - 3299,0 (სამი ათას ორას ოთხმოცდაცხრამეტი)კვ.მ, ს/კ 63.19.31.954. 

4. სოფ. კარტიკამში მდებარე მიწის ნაკვეთი და თავისი შენობა-ნაგებობით, ფართობით - 

504,0 (ხუთას ოთხი)კვ.მ, ს/კ 63.15.38.224. 

5. სოფ. ხორენიაში მდებარე ტერიტორია „სასაფლაო“, ფართობით - 13915,0 (ცამეტი ათასი 

ცხრაას თხუტმეტი)კვ.მ, ს/კ 63.19.39.425. 



6. ქ. ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქ. II შესახვევში მდებარე ტერიტორია „საბავშვო 

მოედანი“, ფართობით - 965,0 (ცხრაას სამოცდახუთი)კვ.მ.  

7. ქ. ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქ.-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი და თავისი შენობა 

ნაგებობა ყოფილი „სოფტექნიკა“, ფართობით - 20000,0 (ოცი ათასი)კვ.მ, ს/კ 63.18.35.366. 

8. სოფ. კარწახში მდებარე ტერიტორია „მინი სტადიონი“, ფართობით - 1810,0 (ათას რვაას 

ათი)კვ.მ, ს/კ 63.24.32.227. 

9. სოფ. ლომატურცხში მდებარე ტერიტორია „სასაფლაო“, ფართობით - 3854,0 (სამი ათას 

რვაას ორმოცდათოთხმეტი)კვ.მ, ს/კ 63.02.40.237.  

დამზადებული და გაგზავნილია ა(ა)იპ „ახალქალაქის სერვისცენტრში“ 84 

(ოთხმოცდაოთხი) წერილი, გზების გრეიდერების, გადამწვარი ნათურების შეცვლის, წყლის 

პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით. 

დამზადებული და გაგზავნილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროში 30 (ოცდაათი) წერილი, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში (მიწის 

ნაკვეთის დარეგისტრირების შესახებ) 30 (ოცდაათი) წერილი, ახალქალაქის იუსტიციის 

სახლში 50 (ორმოცდაათი) წერილი, საავტომობილო გზების დეპარტამენტში - 4 (ოთხი) 

წერილი, სატყეო სამსახურში - 20 (ოცი) წერილი, არქივში - 5 (ხუთი) წერილი, დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოში - 17 (ჩვიდმეტი) წერილი, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის 

ადმინისტრაციაში - 72 (სამოცდათორმეტი) წერილი, ენერგო-პროჯორჯიას სამხრეთ 

საქართველოს ფილიალში - 20 (ოცი) წერილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროში- 30 (ოცდაათი) წერილი, „ეს-ჯი-გაზ“ კომპანიის ახალქალაქის ფილიალში - 10 

(ათი) წერილი, მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოში - 35 (ოოცდათხუთმეტი) 

წერილი, ინდივიდუალურ აუდიტორს - 3(სამი) წერილი, საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტში - 2 (ორი) წერილი, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 

ახალქალაქის სერვისცენტრში - 10 (ათი) წერილი. 

დაგეგმარებასთან დაკავშირებით მიღებული განცხადებების უმეტესი ნაწილი იქნება 

შეტანილი (თანხის არსებობის შემთხვევაში) 2023 წლის ბიუჯეტში. ზოგიერთი განცხადებები 

დაგეგმვასთან დაკავშირებით, მუნიციპალურ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხის არარსებობის 

გამო, აყვანილია აღრიცხვაზე შემდგომში დაგეგმარების მიზნით. ეკონომიკური დაგეგმარება 

მოხდა თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის, ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ხარჯებით მისაღები შედეგების თაობაზე. დაგეგმვის დროს 



გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის, სოფლის წარმომადგენლებისა და სპეციალისტების 

განცხადებები.  

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ყველა თანამშრომელი 

აქტიურად მონაწილეობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებზე, ასევე 

ეკონომიკის კუთხით დაგეგმილ ტრეინინგბზე. საკრებულოში წარდგენილია 1 (ერთი) 

დადგენილების და 5 (ხუთი) განკარგულების პროექტი.  

მოთხოვნა გაკეთდა მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტური 

წარმართვისათვის გარემოს დაცვის კუთხით ნაგვის ურნებსა და ნაგვის გამტან და 

შემგროვებელ სპეც. ავტომობილებზე, მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული ნარჩენების 

მართვის ხუთწლიანი გეგმის მიხედვით.  

  

2019 წლიდან იჯარით გაიცა 11 (თერთმეტი) მიწის ნაკვეთი, კერძოდ: 

1. აბულ-ამარის მასივი 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.005) სამი წლის 

ვადით, მოიჯარე ანარ რასულოვი პ/ნ 36001029878.  

2. აბულ-სამსარის მასივი 190 (ას ოთხმოცდაათო) ჰა. (ს/კ 63.11.31.003) სამი წლის 

ვადით, მოიჯარე ანარ რასულოვი პ/ნ 36001029878. 

3. აბულ-სამსარის მასივი 400 (ოთხასი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.004) სამი წლის ვადით,  

მოიჯარე ვაგიბ ხეიხაბაროვი პ/ნ 36001017770. 

4. აბულ-სამსარ მასივი 400 (ოთხასი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.001) (ს/კ 63.11.31.002) სამი წლის 

ვადით,  მოიჯარე თაბდიხ ზახაროვი პ/ნ 36001012152. 

5. სოფ. ბურნაშეთის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 80 (ოთხმოცი) ჰა. (ს/კ 

63.03.46.003) 6 თვის  ვადით,  მოიჯარე რუსლან ბალასიან პ/ნ 07001031844. 

6. სოფ. ტრკნის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 10 (ათი) ჰა. (ს/კ 63.03.46.004) 6 თვის  

ვადით,  მოიჯარე ვალოდია აივაზიან პ/ნ 07001035756. 

7. სოფ. ზაკის ყოფილი კოლმეურნეობის საზაფხულო საძოვარი 150 (ას ორმოცდაათი) 

ჰა. (ს/კ 63.03.46.001) 6 თვის  ვადით,  მოიჯარე ავეტის აპოზიან პ/ნ 07001014828. 

8. სოფ. ტურცხის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 150 (ას ორმოცდაათი) ჰა. (ს/კ 

63.03.46.005) 6 თვის  ვადით,  მოიჯარე მქაელ ალბერტიან პ/ნ 07001006607. 

9. აბულ-ამარის მასივი 550 (ხუთას ორმოცდაათი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.004) (ს/კ 63.15.42.002) 

სამი წლის ვადით, მოიჯარე ილჰამ გაჯიევი პ/ნ 36001011450. 



            2021 წლის 01 იანვრიდან 24 დეკემბრის მდგომარეობით იჯარით გაცემულია 9 (ცხრა)  

უძრავი ქონება და მომზადებული იქნა ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, გაფორმდა 

ხელშეკრულებები.  კერძოდ: 

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის სახურავზე  (კედლებზე) (ს/კ 

63.18.35.125) რადიოსატელეფონო კავშირგაბმულობის საბაზო სადგურის და ანძის 

განთავსებისათვის 15 კვ.მ., მოიჯარე შპს „ვიონი საქართველო“, იჯარა 2021 წლიდან 

2024 წლის თებერვლამდე, თვიური საიჯარო თანხა შეადგენს 800 (რვა ას) ლარს.  

2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორე სართულზე  (ს/კ 63.18.32.368) 3 

(სამი) ოთახი, საერთო ფართი 51,23 კვ.მ. უსასყიდლო უზუფრუქტი, 

უზუფრუქტუარის სამველ მანუკიანის ბიუროს წარმომადგენელი ლეილი ავაქიანი 

პ/ნ 59001015812, უფლებამოსილების მოქმედების ვადით,. 

3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ტროტუარი (ს/კ 

63.18.33.316) მდებარე ვაზგენ სარგსიანისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე, 

აფთიაქი „ავერსი“-ს გვერდზე 18.0 კვ.მ. 5 (ხუთი) წლის ვადით, მოიჯარე ფ.პ „ჰასმიკ 

თუმასიან“ (პ/ნ 07001046278), თვიური საიჯარო თანხა შეადგენს 148,95 (ას 

ორმოცდარვა ლარი და 95 თეთრი) ლარს. 

4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 100 (ასი) ცალი გარე 

განათების ელექტრო ბოძი, 10 (ათი) წლის ვადით, მოიჯარე შპს „ენერგია“, 

დირექტორი ვარუჟან ჰარუთიუნიან პ/ნ 07401053626, წლიური საიჯარო თანხა 

შეადგენს 400 (ოთხასი) ლარს, 1ც. ბოძი-4(ოთხი) ლარი. 

5. ქალაქ ახალქალქში რუსთაველის ქუჩაზე (ჯავახეთის ქუჩიდან, მაშტოცის ქუჩამდე) 

მეიჯარის საკუთრებაში არსებული 3694 კვ.მ. დან 1 კვ.მ. ფართი სარეკლამო 

კონსტრუქციის განსათავსებლად, 10 (ათი) წლის ვადით, ს/კ 63.18.31.092) მოიჯარე 

შპს „ალმა“ ს/კ 204873388, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 1000.0 (ათასი) ლარს, 

თვეში 83,33 (ოთმოცდასამი ლარი და 33 თეთრი) ლარს. 

6. ქალაქ ახალქალაქში ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 

პირველ სართულზე არსებული 321 (სამას ოცდაერთი) კვ.მ. ფართი ს/კ 63.18.32.198, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით, უვადოთ, უზუფრუქტუარი საოლქო საარცევნო 

კომისიის თავმჯდომარე ჰასმიკ მარანგოზიანი პ/ნ 07001022225. 

7. ქ. ახალქალაქიში ჩარენცის ქუჩა N13 (ნალბანდიანის ქუჩის მხარეს) მდებარე 6.5 

კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთი ს/კ 63.18.05.098, 2023 წლის 05 ოქტომბრამდე, მოიჯარე 



სამველ აკოპიან პ/ნ 07001027659, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 180.0 (ას 

ოთხმოცი) ლარს, თვიური თანხა 15 (თხუთმეტი) ლარს. 

8. ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩა N13 (ემიჯნება ჯავახიშვილის ქუჩა) მდებარე 25 კვ.მ. 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 63.18.35.125) 10 (ათი) წლის ვადით, მოიჯარე ლილით გრიკიან 

პ/ნ 07001003193, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 262,50 (ორას სამოცდაორი ლარი 

და 50 თეთრი) ლარს (ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა, გაგრძელებულია). 

9. ქ. ახალქალაქში ჩარენცის ქუჩა N13 (ემიჯნება ჯავახიშვილის ქუჩა) მდებარე 75 კვ.მ. 

მიწის ნაკვეთი (ს/კ 63.18.35.125) 10 (ათი) წლის ვადით, მოიჯარე ჰოვიკ მურადიან 

პ/ნ 07001000042, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 787,50 (შვიდას ოთხმოცდაშვიდი 

ლარი და 50 თეთრი) ლარს (ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა, გაგრძელებულია). 

           2021 წლის 21 მაისიდან 31 დეკემბრის მდგომარეობით იჯარით გაცემულია 4 (ოთხი)  

უძრავი ქონება და მომზადებული იქნა ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, გაფორმდა 

ხელშეკრულებები.  კერძოდ: 

1. სოფ. ტრკნის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 14 (თოთხმეტი) ჰა. (ს/კ 63.03.46.004) 7 

თვის  ვადით,  მოიჯარე ვალოდია აივაზიან პ/ნ 07001035756. 

2. სოფ. ტურცხის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 150 (ას ორმოცდაათი) ჰა. (ს/კ 

63.03.46.005) 7 თვის  ვადით,  მოიჯარე არმენ ალბერტიან პ/ნ 07001016148 

3. სოფ. ბურნაშეთის ყოფილი საზაფხულო საძოვარი 80 (ოთხმოცი) ჰა. (ს/კ 

63.03.46.003) 7 თვის  ვადით,  მოიჯარე რუსლან ბალასიან პ/ნ 07001031844. 

4. სოფ. ზაკის ყოფილი კოლმეურნეობის საზაფხულო საძოვარი 101 (ას ერთი) ჰა. (ს/კ 

63.03.46.001) 7 თვის  ვადით,  მოიჯარე სამსონ აპოზიან პ/ნ 07001019231. 

      2022 წლის 01 ივნისიდან 31 დეკემბრის მდგომარეობით იჯარით გაცემულია 8 (რვა)  

უძრავი ქონება და მომზადებული იქნა ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, გაფორმდა 

ხელშეკრულებები.  კერძოდ: 

1. აბულ-სამსარის მასივი 400 (ოთხასი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.004) ორი წლის ვადით,  

მოიჯარე ვაგიბ ხეიხაბაროვი პ/ნ 36001017770, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 

8100,0 (რვა ათას ასი) ლარს. 

2. აბულ-ამარის მასივი 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.005) ორი წლის 

ვადით, მოიჯარე ანარ რასულოვი პ/ნ 36001029878, წლიური საიჯარო თანხა 

შეადგენს 15100,0 (თხუთმეტი ათას ასი) ლარს.  



3. აბულ-სამსარის მასივი 190 (ას ოთხმოცდაათო) ჰა. (ს/კ 63.11.31.003) ორი წლის 

ვადით, მოიჯარე ანარ რასულოვი პ/ნ 36001029878, წლიური საიჯარო თანხა 

შეადგენს 3900,0 (სამი ათას ცხრაას) ლარს. 

4. აბულ-ამარის მასივი 400 (ოთხასი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.001) ორი წლის ვადით, მოიჯარე 

ელვარ მამედოვი პ/ნ 36001051696, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 8100,0 (რვა 

ათას ასი) ლარს.  

5. აბულ-ამარის მასივი 550 (ხუთას ომოცდაათი) ჰა. (ს/კ 63.11.31.004; 63.15.42.002) ორი 

წლის ვადით, მოიჯარე არტიუშ ბარეკიან პ/ნ 07001002848, წლიური საიჯარო თანხა 

შეადგენს 72500,0 (სამოცდათორმეტი ათას ხუთასი) ლარს. 

6. აბულ-ამარის მასივი 101 (ას ერთი) ჰა. (ს/კ 63.03.46.001) ორი წლის ვადით, მოიჯარე 

პატვაკან საჰაკიან პ/ნ 07001012332, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 2020,0 (ორი 

ათას ოცი) და მიწის ქონების გადასახადი შეადგენს 1515,0 (ათას ხუთას თხუთმეტი) 

ლარს. 

7. სოფ. ბურნაშეთი 80 (ოთხმოცი) ჰა. (ს/კ 63.03.46.003) ორი წლის ვადით,  მოიჯარე 

ზორაბ ქოჩოიან პ/ნ 07001018796, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 1600,0 (ათას 

ექვსასი) და მიწის ქონების გადასახადი შეადგენს 1200,0 (ათას ორასი) ლარს. 

8. სოფ. ტურცხი 150 (ას ორმოცდაათი) ჰა (ს/კ 63.03.46.005) ორი წლის ვადით,  

მოიჯარე საჰაკ არაქელიან, წლიური საიჯარო თანხა შეადგენს 3000,0 (სამი ათასი) 

და მიწის ქონების გადასახადი შეადგენს 2250,0 (ორი ატას ორას ორმოცდაათი) 

ლარს.  

           დაცული ტერიტორიები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისგან აღკვეთილი საძოვრების 

ფართობი მთლიანად გასაცემი არის 3087 (სამი ათას ოთხმოცდაშვიდი) ჰა, ამ ჰა-იდან 400 

(ოთხასი) არის სადაო, დანარჩენი გაცემულია იჯარით 2687 (ორი ათას ოთხმოცდაშვიდი) ჰა.  

    ქცია-ტაბაწყურის ტერიტორიაზე აღკვეთილი საძოვრების მთლიანი ფართობი არის 8000 

(რვაას) ჰა, ამ ჰა-იდან 4631 (ოთხი ათას ექვსას ორმოცდათერთმეტი) არის გაცემული. 

       2021 წლის 01 იანვრიდან 24 დეკემბრის მდგომარეობით მიღებულია სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მუნიციპალურ საკუთრებაში 5 (ხუთი)  მიწის ნაკვეთი 

და თავისი შენობა-ნაგებობით. 

1. სოფ. კიროვაკანში მდებარე ტერიტორია „სასაფლაო“, ფართობით - 12179,0 (თორმეტი 

ათას ას სამოცდაცხრამეტი)კვ.მ, ს/კ 63.16.32.220. 



2. ქ. ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქ. N 13-ში მდებარე ტერიტორია „აეროპორტი“, 

ფართობით - 63,0 (სამოცდასამი)კვ.მ., ს/კ 63.18.40.010. 

3. სოფ. პატარა სამსარიში მდებარე მიწის ნაკვეთი და თავისი შენობა-ნაგებობა, 

ფართობით - 2376,0 (ორი ათას სამას სამოცდათექვსმეტი)კვ.მ, ს/კ 63.07.35.001. 

4. სოფ. ორჯაში მდებარე მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა (რეზერვუარი),  ფართობით 

- 8670,0 (რვა ათას ექვსას სამოცდაათი)კვ.მ, ს/კ 63.10.39.055; და ძველი სკოლის შენობა, 

ფართობით - 26812,0 (ოცდაექვსი ათას რვაას თორმეტი)კვ.მ, ს/კ 63.10.39.054. 

5. სოფ. ხანდოში მდებარე ტერიტორია „სტადიონი“, ფართობით - 10819,0 (ათი ათას რვაას 

ცრამეტი)კვ.მ, ს/კ 63.08.35.097. 

     2022 წლის 01 იანვრიდან 11 ნოემბრის მდგომარეობით მიღებულია  11 (თერთმეტი) 

მოსახლეობის სია,  უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ: კერძოდ: 

1. ქ. ახალქალაქი, ჯავახიშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით-

398კვ.მ., ს/კ 63.18.34.003, დაინტერესებული პირი გარნუშ კარახანიან (07001000239). 

2. სოფ. ხულგუმოში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით-31.0კვ.მ., დაინტერესებული 

პირი პოღოს ელიზიან (07001012458). 

3. სოფ. ალათუმანში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით-80.0კვ.მ., ს/კ 63.03.32.050 

დაინტერესებული პირი პეტროს ტონოიან (070010117009). 

4. სოფ. ვაჩიანში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით-100.0კვ.მ., დაინტერესებული პირი 

რობერტ აღაჯანიან (07001017537). 

5. ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. N32-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 49,0კვ.მ, ს/კ 

63.18.32.685, დანტერესებული პირი ოფელია აღაჯანიან (07001012409). 

6. სოფ. დილისკაში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 230.0კვ.მ, დაინტერესებული 

პირი ოგანეს გაბრიელიან (07001017566). 

7. სოფ. გოკიოში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 126.0კვ.მ, დაინტერესებული პირი 

რუსლან სარგისიან (07001014362).  

8. ქ. ახალქალაქი, 14 ს/ქ.-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 50.0კვ.მ, 

დაინტერესებული პირი კარინა ფამბუხჩიან (07001024625). 

9. ქ. ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის N3, კვ. 21, I შესახვევი, მდებარე მიწის ნაკვეთი, 

ფართობით - 60.0კვ.მ, დაინტერესებული პირი არფენიკ ფალანჯიან (07001021944). 

10. ს. გოგაშენში (ჩაჩკარი) მდებარე მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 42.0კვ.მ, 

დაინტერესებული პირი ასმათი დიასამიძე (01009000816). 



11. ქ. ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის II შესახვევი, მდებარე მიწის ნაკვეთი, 

ფართობით - 79.0კვ.მ, დაინტერესებული პირი ბაგრატ ხაჩატურიან(05001003532).   

 

იურიდიული სამსახური 

 

    ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახური ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის 

სამართლებრივ მომსახურებს, მერიის ინტერესების დაცვას ყველა ინსტანციის 

სასამართლოში, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოებში, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან 

ურთიერთობისას; სამსახურში შემოსული განცხადებების, წერილების და მომართვების 

განხილვას; მერის და სტრუქტურული ერთეულების იურიდიულ კონსულტირებას და 

სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას, მერიაში შემოსული სამართლებრივი აქტების 

პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზასა და მათ ვიზირებას. ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას; ფინანსების მართვის 

გაუმჯობესებას, სახსრების სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების 

კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობას, მართვის 

პროცედურობის მწარმოებლურობის, სამართლებრივი, ტექნიკური და ფუნქციური 

ხარვეზების აღმოფხვრასა და პრევენციას. 

2022 წლის განმავლობაში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმართ სასამართლოში 

შეტანილ იქნა  6 ადმინისტრაციული სარჩელი და 1 სამოქალაქო სარჩელი. 

ასევე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 1 სამოქალაქო სარჩელი შეტანილი იქნა 

ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოში.  

აღნიშნულ სარჩელებზე სამსახურის მიერ მომზადდა შესაბამისი შესაგებლები, 

განცხადებები, პასუხები და სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ვადებში წარდგენილი იქნა 

სასამართლოში. 

ზემოხსენებულ სასამართლო საქმეებზე მიმდინარეობს სასამართლო წარმოება. 

სამსახურში შემოსული განცხადებები, წერილები და საჩივრები, შიდა მოხსენებითი 

ბარათები: 

სამსახურში 2022 წელს შემოსული განცხადებების, წერილების, ადმინისტრაციული 

საჩივრების, მოხსენებითი ბარათების, ასევე სასამართლოს წარმოებაში არსებული 

საქმეებიდან გამომდინარე შესაბამის შეტყობინებების  საერთო რაოდენობა შეადგენს 445 -ს. 

ყველა აღნიშნულ კორესპონდენციაზე სამსახურის მიერ კანონით დადგენილი წესით და 

ვადაში ჩატარებული იქნა შესაბამისი წარმოება და გაეცა სათანადო პასუხი. 



იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები ასევე აქტიურად არიან ჩართული მერიის მიერ 

შექმნილი სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში. 

მერიის იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები ახორციელებენ ასევე მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ ფიზიკური პირების სტატუსის მინიჭების, შეჩერების, 

შეწყვეტისა და აღდგენის პროცესს, რაც არ შედის სამსახურის მოვალეობაში და წარმოადგენს 

სამსახურის მიერ შესრულებულ დამატებით სამუშაოს. 

2022 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების 

სტატუსი მიენიჭა 565 მოქალაქეს, სტატუსი აღუდგა 11 მოქალაქეს, სტატუსი შეუწყდა 51 

მოქალაქეს. 

სამსახურის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გაცემულია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები ფიზიკური პირების სტატუსის შესახებ   1741 ცნობა. 

 

 


