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 თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 

 

ისტორია 

გორის მუნიციპალიტეტი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული შიდა 

ქართლის მხარეში. გორი ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია საქართველოში და VII 

საუკუნიდან იხსენიება, ოფიციალურად ქალაქად გამოცხადდა 1801 წელს. სახელწოდება 

წარმოდგება ქალაქში აღმართული კლდოვანი გორაკისაგან, რომელზეც გაშენებულია 

ძველი ციხე-სიმაგრე. ციხე ბევრჯერ დაინგრა და აშენდა ხელმეორედ. აღდგა 1774 წელს, 

მაგრამ ძალიან დაზიანდა 1920 წელს მიძისძვრის დროს. ქალაქი უმნიშვნელოვანესი 

სტრატეგიული და ეკონომიკური გზების გადაკვეთაზე მდებარეობდა. 

გორის მუნიციპალიტეტში მრავალი ისტორიული და კულტურული ძეგლია. გორის 

მთავარ ღირსშესანიშნაობათა შორისაა: გორის ციხე, საკათედრო ტაძარი, თეატრი, 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი და სტალინის მუზეუმის კომპლექსი. 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს VII საუკუნის ჯვარ-

გუმბათოვანი ტაძარი - ატენის სიონი და კლდეში ნაკვეთი უძველესი ქალაქი უფლისციხე, 

რომელიც ასევე VII საუკუნით თარიღდება. 

მდებარეობა 

გორის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს ცენტრალური 

ნაწილის, ისტორიული ქართლის შუაგულში, მტკვრისა და ლიახვის შესართავთან. გორის 

მუნიციპალიტეტის ცენტრი საქართველოს დედაქალაქიდან - თბილისიდან 

დაშორებულია 75 კილომეტრით, ხოლო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 93 

კილომეტრით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ს-1 (თბილისი-სენაკი-

ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)) და ს-10 (გორი (სატრანსპორტო კვანძი)-

ცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)) საერთაშორისო 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. სარკინიგზო მანძილი თბილისიდან გორის 

მუნიციპალიტეტის ცენტრამდე  76 კილომეტრია. 

ფართობი 

გორის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციული ოლქი, აღმოსავლეთით - კასპის, სამხრეთით - ბორჯომისა და წალკის, 

დასავლეთით - ქარელის მუნიციპალიტეტები.  მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 

შეადგენს   1280,74  კმ2-ს.   

გეოგრაფია 

მუნიციპალიტეტის ცენტრი (ქალაქი გორი) ზღვის დონიდან 588-600 მეტრზე 

მდებარეობს, ხოლო მუნიციპალიტეტის ცალკეული მთიანი ნაწილები გაცილებით 

მაღალია. ყველაზე მაღალ წერტილს განეკუთვნება ,,ჯამჯამას“ მწვერვალი თრიალეთის 

ქედზე, რომელიც ზღვის დონიდან 1780 მეტრზე მდებარეობს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილს წარმოადგენს გორის ვაკე 

(ტერიტორიის დაახლოებით 39,7%, ზღვის დონიდან 745 მ) და შუა მტკვრის ხეობის ძირის 

ვრცელი ტერასული ვაკეები, სამხრეთ ნაწილს - თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთა, 

კვერნაქის ქედი (უმაღლესი წერტილის სიმაღლე ზღვის დონიდან  879 მ) და თრიალეთის 

ქედის მთისწინეთის ნაწილი. 
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მთავარი მდინარეებია:  მტკვარი, ლიახვი, ტანა, პატარა ლიახვი, მეჯუდა, თეძამი. 

 

 
 

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, სტიქიური უბედურებების რისკი 

 

გორის მუნიციპალიტეტში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე 

გარდამავალი ჰავაა. ხასიათდება ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. საშუალო 

წლიური ტემპერატურა +11°C , (იანვრის საშუალო ტემპერატურა ვაკეზე –1,5 -1,7°C; 

მთიან ზონაში -3,2°C; აგვისტოში - ვაკეზე +22,5°C, დაბალმთიან ზონაში +18,6°C; გორის 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ყველაზე ცივი ტემპერატურა დაფიქსირებულია -28°C, 

ხოლო მაქსიმალური ტემპერატურა +40°C). ნალექების წლიური რაოდენობა საშუალოდ 

500 მმ-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ-ია, ხოლო მინიმალური 330 მმ. 

გაბატონებული ქარებია დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ და აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთისაკენ. 

მუნიციპალიტეტში გამავალი მდინარეები აგრესიულია, რომლებიც წყალდიდობის 

დროს ტბორავენ სანაპირო მიწებს. ყველაზე დიდი წყალდიდობა აღინიშნა 1968 წელს და 

აქედან დაფიქსირდა მდ. მტკვრის კორექტირებული წყლის ხარჯი 1750 მ3/წმ, რომელიც 

აღინიშნება 100 წელიწადში ერთხელ. იგივე მაჩვენებელი მდ. ლიახვისათვის არის 1000 

მ3/წმ, მდ. მეჯუდისათვის 200-225 მ3/წმ. აღნიშნული მაჩვენებლები მხედველობაშია 

მისაღები მდინარეების კალაპოტების რეგულირების დროს. 
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გეოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორიაზე გვხვდება სხვადასხვა 

მახასიათებლების გრუნტები. აქ სახეზეა: რიყნარი, რიყნარი ქვიშის შემავსებლით, 

თიხნარი და შერეული. ტერიტორიის ნაწილზე, განსაკუთრებით კვერნაქის ზეგანის 

ფერდობებზე აღინიშნება ჯდენადი და მცოცავი გრუნტები. 

 

მმართველობის ორგანოები 

გორის მუნიციპალიტეტს ჰყავს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი 

ორგანოს ხელმძღვანელი - მერი და 40 წევრისაგან შემდგარი წარმომადგენლობითი 

ორგანო - საკრებულო, რომლის 25 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 15 წევრი 

პროპორციული სისტემით. 

გორის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 23 ტერიტორიულ ორგანოდ, მათ შორის 

ქალაქი გორი და თემები: ნიქოზი, დიცი, კარალეთი, მერეთი, საყავრე, ტირძნისი, 

ქვახვრელი, ატენი, ტინისხიდი, შინდისი, ვარიანი, ძევერა, ტყვიავი, ახალუბანი, 

მღებრიანი, შავშვები, ბოშური, ბერბუკი, სკრა, მეჯვრისხევი, ზეღდულეთი, ხიდისთავი. 

 

მოსახლეობა 

გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის 

მდგომარეობით 125,7 ათას კაცია. მუნიციპალიტეტში 110 დასახლებული პუნქტია, მათ 

შორის 1 ქალაქი და  109 სოფელი. 

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის 

გორის მუნიციპალიტეტი მე-4 ადგილზეა. 

 
მუნიციპალიტეტში დასახლებული 125,7 ათასი მოსახლიდან 64.8 ათასი ქალი, 

ხოლო 60.9 ათასი მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია  სულ 

48,1 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 77,6 ათასი მაცხოვრებელი. 
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გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 

3,38%-ს, ხოლო, შიდა ქართლის რეგიონის 48,8%-ს შეადგენს.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან  

2019 წლის 01 იანვრის მონაცემების მიხედვით 

დასახელება მოსახლეობა ფართობი (კვ. კმ) 

სულ საქართველო 3,723,5 69700,0 

შიდა ქართლის რეგიონი 257,3 3428,3 

გორის მუნიციპალიტეტი 125,7 1280,7 

პროცენტი საქართველოსთან 3,37% 1,84% 

პროცენტი რეგიონთან 48,8% 37,4% 

 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია  29,7 ათასი პენსიონერი და 7818 

ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა, რომელშიც 24,9 ათასი ბენეფიციარია.  

 

ეკონომიკა 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი დარგობრივი სტრუქტურა 

აგროსექტორში წარმოებული პროდუქციის გადამუშავებაა, აგრეთვე მშენებლობა, 

მრეწველობა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, მმართველობა, განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის 

მეურნეობა და სხვა მომსახურება. 

გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მსხვილი საწარმოების ჩამონათვალი შემდეგია: 

გორის საკონსერვო ქარხანა - „კულა“ 

შ.პ.ს. „დგარი-2005“ - რკინა-ბეტონისა და ბეტონის კონსტრუქციების წარმოება 

შ.პ.ს. „ვერელი+“ - ხიდების, გზების, ესტაკადების, ტუნელების მშენებლობა 

შ.პ.ს. „ლეგი ჯგუფი“ - გოფრირებული ქაღალდისა და მუყაოს წარმოება 

შ.პ.ს. „მანათე“ - კვერცხის წარმოება 

შ.პ.ს. „მშენებელი“ - შენობების საერთო მშენებლობა 

შ.პ.ს. „სამშენებლო ტრესტი №3“ - შენობების საერთო მშენებლობა 

შ.პ.ს. „შარა“ - შენობების საერთო მშენებლობა 

შ.პ.ს. „იბოლია“ - გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა 

შ.პ.ს. „აგროქართლი“ - პესტიციდებით და სხვა აგროქიმიური პროდუქტებით 

საცალო ვაჭრობა 

შ.პ.ს. „აგროტექნოპლუსი“ - შხამ-ქიმიკატებით ვაჭრობა 

შ.პ.ს. „გორი 21-ე საუკუნე“ - საბითუმო ვაჭრობა კვების პროდუქტებით, სასმელების 

ჩათვლით და თამბაქოს ნაწარმით 

 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა  

გორის მუნიციპალიტეტი რამდენიმე მნიშვნელოვანი საავტომობილო 

მაგისტრალის გადაკვეთაზე მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადის 

საერთაშორისო მნიშვნელობის ს-1 ,,თბილისი-სენაკი-ლესელიძის“ საავტომობილო გზა 

და ასევე საერთაშორისო მნიშვნელობის ს-10 ,,გორი (სატრანსპორტო კვანძი)-ცხინვალი-

გუფთა-ჯავა-როკი“ საავტომობილო გზა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის 
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შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შ-29 ,,ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-

ქარელი-ოსიაური“, შ-24 ,,გორი-ვარიანი-ცხინვალი“, შ-137 ,,ხიდისთავი-ატენი-ბოშური“, 

შ-138 ,,გორი-მეჯვრისხევი“ და შ-139 ,,უფლისცხის კომპლექსთან მისასვლელი“, შ-60 

„თბილისი-სენაკი-ლესელიძის“ საავტომობილო გზის კმ 81 და კმ 87 გორის 

მისასვლელები; შ-72 „ტირძნისი-დიცი-ერედვი-ხეითი“; შ-198 „გორი-ცხინვალი-გუდთა-

ჯავა-როკი“ საავტომობილო გზის კმ 1 – ვარიანი-საქაშეთი-ბრეთი-თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ 102 (ქარელის გადასხვევი); შ-196 „ნიქოზი-ავნევი“; შ-

202 „გორის გვირაბების შემოსასვლელი“ საავტომობილო გზები. გორი წარმოადგენს 

ამიერკავკასიის სარკინიგზო მაგისტრალის ერთ-ერთ საკვანძო ქალაქს, საიდანაც იყოფა 

ცხინვალის მიმართულებით მიმავალი რკინიგზა. 

მუნიციპალიტეტში, როგორც შიდა ასევე მის ფარგლებს გარეთ, მგზავრთა 

გადაყვანას ახორციელებს კერძო ტრანსპორტი. საქალაქთაშორისო და სარაიონთაშორისო 

სატრანსპორტო მიმოსვლას უზრუნველყოფს ერთი მოქმედი ავტოსადგური. ძირითადი 

მარშრუტებია: 

გორი - თბილისი; 

გორი - გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები; 

გორი - ხაშური; 

გორი - კასპი და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლები; 

გორი - ქარელი და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლები; 

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის 

აუცილებელია შიდა  ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება, თუმცა ამ სფეროში 

ბევრი საკითხი მეტ მხარდაჭერას მოითხოვს. არ არსებობს მუნიციპალური ტრანსპორტი 

და შიდა სამგზავრო გადაყვანებს მთლიანად უზრუნველყოფს კერძო ტრანსპორტი. 

ძირითადი გადამზიდავები არიან შ.პ.ს. „გორიტრანსი“ და შ.პ.ს. „ბუქო-777“. 

ქალაქში და მის გარეუბნებში მარშრუტების რაოდენობა 28-ს შეადგენს, რომელსაც 

ყოველდღიურად ემსახურება 58 ერთეული M2 კატეგორიის სამგზავრო სატრანსპორტო 

საშუალება. ასევე ქალაქში კარგად არის განვითარებული ტაქსით მომსახურების 

კომპანიები.  გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან ქალაქ გორში საქალაქო და საგარეუბნო 

მარშრუტები ჩამოყალიბდა ერთიანად, რომლის განვითარება მოხდა იგივე სისტემით. 

 

საჯარო დაწესებულებები 

გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, 

კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა: 
➢ 72 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს 18 770 მოსწავლე; 

➢ 62 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 5938 ბავშვი; 

➢  კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტო-დაწყებითი სამუსიკო და 

სამხატვრო განთლების მიღებაზე, წრეებსა და პროგრამებზე მონაწილეობს 1612 

აღსაზრდელი;   

➢ სპორტის განვითარების სააგენტო-სპორტის სხვადასხვა  სახეობას ეუფლება 2388 

აღსაზრდელი; 

➢ საფეხბურთო კლუბი „გორი“   - პროფესიას ეუფლება 550 აღსაზრდელი; 

 

 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
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ბიუჯეტი 

 გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 62,2 მლნ ლარს. ეს 

მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების 

მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების  ნახევარზე მეტს (40,5 მლნ ლარი) 

მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია 

დამატებული ღირებულების გადასახადი რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი 

ნაწილი (31,3 მლნ ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერისგან, 

რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა დელეგირებული 

უფლებამოსილების და ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. 

    

                  გორის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 2014-2019 წლებში 
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თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 

 

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2018-2023 წლებში 

 შემოსულობები 

2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით გორის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2020-2022 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება. 

საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში გათვალისიწნებულია 2019 წლის 1 იანვრიდან 

საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დამატებითი 

ღირებულების გადასახადის 19% განაწილდება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. 

გადასახადების ზრდა გამოთვლილია ქვეყნის ძირითდი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული 2020-2023 წლების ეკონომიკური ზრდისა და 

დეფლატორის საპროგნოზო მაჩვენებლების მხედველობაში მიღებით. გრანტების 

(ტრანსფერების) მაჩვენებელში ასევე გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ცვლილება, 

რომლის მიხედვითაც უქმდება გათანაბრებითი ტრანსფერი. შესაბამისად, როგორც 2019 

წელს ისევე შემდგომ წლებშიც გორის   ბიუჯეტის შემოსულობებში გათანაბრებითი 

ტრანსფერი არ არის მოცემული. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლებში, მცირეოდენი 

ზრდით შემდგომი წლებზე, მოცემულია ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განხორცილებისათვის. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური 

აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას ასევე 

მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და 

ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები. 

   

გორის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით  

2018 –2023 წლებში 
ათასი ლარი 

დასახელება  
2018 

ფაქტი 

2019 

გეგმა 

2020 

პროექტი 

2021 

პროგნოზი 

2022 

პროგნოზი 

2023 

პროგნოზი 

შემოსულობები სულ 42124,8 55163.9 41900.0 44401.6 47192.7 50210.7 

შემოსავლები 41337,6 54613.9 41400.0 43901.6 46692.7 49710.7 

გადასახადები 7193,1 33111,0 37018.8 39506.9 42299.4 45315.4 

საშემოსავლო გადასახადი 2009,1 0 0 0 0 0 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი  28511,0 32418.8 34906.9 37699.4 40715.4 

ქონების გადასახადი 5183,9 4600,0 4600,0 4600.0 4600.0 4600.0 

გრანტები  29086,1 17479.6 300.0 303,0 303.0 303.0 

საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები 583,5 1211,8     

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  28502,7 16267.8 300,0 303.0 303.0 303.0 

             გათანაბრებითი ტრანსფერი  20708,8 0 0 0 0 0 

             მიზნობრივი ტრანსფერი  303,0 2759,9 300.0 303.0 303.0 303.0 

             კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები 7490,9 13507.8     

სხვა შემოსავლები 5058,4 4023,4 4081.2 4091,7 4090,3 4092,3 

არაფინანსური აქტივების კლება 787,1 550,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)  7068.9 1000.0    

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება) 606,0      
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 გადასახდელები 

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ 

მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, 

მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის 

სფეროების განვითარება.         

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2020-2023 წწ-ში მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი 

განათლების ხელშეწყობას. გორის  მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 

➢ ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

➢ დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 

➢ განათლება; 

➢ კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი; 

➢ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 

➢ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები. 

 

 

გორის  მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით  

2018 –2023 წლებში 
ათასი ლარი 

დასახელება  
2018  

ფაქტი 

2019  

გეგმა 

2020 

პროექტი 

2021 

პროგნოზი 

2022 

პროგნოზი 

2023 

პროგნოზი 

გადასახდელები სულ 41518,7 62232.8 42900.0 44401.6 47192.7 50210.7 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 20003.9 32980.8 15776.0 16803.0 19258.9 20708.7 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1993.8 2538.5 2850.3 3130.0 3130,0 3160,0 

განათლება 6459,2 11453.5 9191.7 8830.0 9050.0 10307.7 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 5435,0 6334.5 6098.1 6226.8 6259.4 6302,6 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1720,5 2398.8 2265.8 2195.0 2200.0 2205.0 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5906,2 6526.8 6718.1 7216.8 7294.4 7526.7 
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ბიუჯეტის ბალანსი 

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

2018 –2023 წლებში 
ათას ლარში 

დასახელება  
2018 

ფაქტი 

2019  

გეგმა 

2020 

პროექტი 

2021 

პროგნოზი 

2022 

პროგნოზი 

2023 

პროგნოზი 

 I. შემოსავლები  41337,6 54613.9 41400.0 43901.6 46692.7 49710.7 

 გადასახადები  7193,1 33111,0 37018.8 39506.9 42299.4 45315.4 

 გრანტები  29086,1 17479.6 300.0 303,0 303,0 303,0 

 სხვა  შემოსავლები  5058,4 4023,4 4081.2 4091,7 4090,3 4092,3 

 II. ხარჯები  24181,6 27767.2 27980,0 29880.5 30052.5 30894.0 

 შრომის ანაზღაურება  3836,7 3907,0 3942,0 4510.6 4542.0 4732.0 

 საქონელი და მომსახურება  3080,2 3914.0 3308,6 3592.8 3647.0 4161.3 

 პროცენტი  383,0 277,6 259.1 213,4 175,0 132,5 

 სუბსიდიები  14254,8 16469.4 17428.0 18505.2 18625.0 18799.7 

 სოციალური უზრუნველყოფა  1274,1 1501.3 1506.3 1507.5 1507.5 1507.5 

 სხვა ხარჯები  1352,9 1697.9 1536.0 1551.0 1561,0 1561,0 

 III. საოპერაციო სალდო  17156,0 26846.7 13420.0 14021.1 16640.2 18816.7 

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება  16402,7 33640.4 14057,5 13655.0 16235.7 18369.7 

 ზრდა  17189,8 34190.4 14557.5 14155.0 16735.7 18869.7 

 კლება  787,1 550,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 V. მთლიანი სალდო  753,3 -6993.7 -637.5 366,1 404,5 447,0 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება  606,0 -7068,9 -1000.0    

 ზრდა  1479,3      

      ვალუტა და დეპოზიტები  1479,3      

 კლება  973,3 7068,9 1000.0    

      ვალუტა და დეპოზიტები  873,3 7068,9 1000.0    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება  -147,3 -275.2 -362.5 -366,1 -404,5 -447,0 

 კლება  147,3 275.2 362.5 366,1 404,5 447,0 

     საშინაო  147,3 275.2 362.5 366,1 404,5 447,0 

           სესხები        

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები        

 VIII. ბალანსი                0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0    
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2018-2019  წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა 

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება 

 გორის  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა  42 124,8 

ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 7 193,1 ათასი ლარი, გრანტებმა 29 086,1ათასი 

ლარი, სხვა შემოსავლებმა 5 058,4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 787,1 

ათასი ლარი. 2017  წლის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა - 6733,1 ათასი ლარი. 

         საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში 

(მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით) განხორციელდა სამების, 

ნინოშვილის, თბილისის, თოიძის, დავითაშვილის, რომელაშვილების, გოგებაშვილის 

და რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფ. 

ქვეშის გზიდან სათემო-ციცაგიანთკარი-ახრისის დამაკავშირებელი გზის ასფალტის 

საფარის მოწყობა; სოფელ მერეთის, სოფელ კოშკას და გუგუტიანთკარის 

საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; სოფელ საქაშეთიდან ჩასახლებამდე 

მისასვლელი გზის ასფალტის საფარის მოწყობა; სოფელ ქვემო ხვითის გზის 

ასფალტირება; გორი მეჯვრისხევის შიდასახელმწიფოებრივი გზიდან კვარხეთის 

ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ხურვალეთის და მეღვრეკისის 

გზების რეაბილიტაცია; სამხატვრო სკოლის მიმდებარე მოედნის და მამარდაშვილისა 

და ჩოდრიშვილის ქუჩების სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და სოფელ ზემო ხვითი 

ზემო ნიქოზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. 

 განხორციელდა ქალაქის ქუჩების ორმოული შეკეთება,  კირიონოს ქუჩის საფეხმავლო 

სივრცის, აბრამაშვილის და მეჯვრისხევის ქუჩების, კოსტავას ქუჩის, ყაზბეგის, 

ევდოშვილის და ეკ. ჯუღაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია და ავტოსადგურის 

ტერიტორიაზე შესასვლელ-გასასვლელიი გზის რეაბილიტაცია.  

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდა ნადირაძის ქუჩის საფეხმავლო 

სივრცეების  და  სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია, ასევე ვერხვების დევნილთა 

დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა. 

აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობა აქტიურად იყო ჩართული ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელების პროცესში, კერძოთ: არარეგისტრირებული კავშირების 

და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით განხორციელდა  23 

პროექტი, რომელიც მოიცავდა სოფელ კვარხეთის სარწყავი არხის ჭაბურღილის 

რეაბილიტაციას;  მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების სასმელი წყლის სისტემის, 

ეზოების, საკანალიზაციო ქსელის, სადარბაზოების, და ეზოს მოასფალტების 

სამუშაოებს.   

განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის 

დამონტაჟება და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია.             

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 

წარმატებით განხორციელდა 5 პროექტი, მათ შორის:  მედია პროექტ ეტალონის 

გამარჯვებულის და მისი კლასის დამრიგებლის დაფინანსება და საჯარო სკოლების 

კურსდამთავრებულების დაჯილდოვება. 

სპორტული შესაძლებლობების გამოსავლენად წლის განმავლობაში ჩატარდა  

სპორტულ ღონისძიებები სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს 

ორგანიზებით. ასევე სპორტული სკოლების მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა 

ტურნირებზე იასპარეზეს და წარმატებას მიაღწიეს სპორტსმენებმა  I-II და III 
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ადგილები დაიკავეს და წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი ოქროს და 500-ზე მეტი 

ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. 

წლის განმავლობაში განხორციელდა 11 სპორტული ღონისძიების 

თანადაფინანსება და მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენებს და 

მწვრთნელებს გადაეცათ ფულადი ჯილდოები. 

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 11 კულტურული 

ღონისძიების თანადაფინანსება და მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა 180  კულტურული ღონისძიება. 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და 

არაგადამდები დაავადებების, აგრეთვე მასობრივი მოშხამვების და პროფესიული 

დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით წლის განმავლობაში განხორციელდა 

პრევენციული ღონისძიებები. 

მოსახლეობის დასნებოვნების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანისათვის 

ცალკეულ შემთხვევებში გატარებული იქნა პროფილაქტიკური  გასინჯვები  და 

მკურნალობა. რისკის ქვეშ  მყოფ პირებს ჩაუტარდათ აცრები.  მიუხედავად 

გატარებული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისა აუცრელ პაციენტებში მართვადი 

ინფექციებიდან დაფიქსირდა წითელას 11, ყივანახველას 37, ქუნთრუშას 44 და 

ჩუტყვავილას 374  შემთხვევა. 

გრიპის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ჩატარდა 740 გრიპის 

საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური აცრა. ზოონოზური ინფექციებიდან 

ბრუცელოზის 3 და ბორელიოზის 14, ასევე ტუბერკულოზის 32 შემთხვევა 

დაფიქსირდა. 

ცხოველების მიერ დაკბენილ პირთა რაოდენობამ შეადგინა 2099. ჩატარდა 

შესაბამისი პროფილაქტიკური მკურნალობა. პროფილაქტიკური აცრები ჩაუტარდა 

779 ბავშვს. ჭიის კვერცხებზე გამოკვლეული იქნა 3228 პიროვნება. პროფილაქტიკის 

მიზნით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 191 არსაზრდელს გადაეცა 

მედიკამენტი „ვერმოქსი“. კოღოს ნაჩეკებზე შემოწმდა 160 შენობა, მდინარის 

სანაპიროები 24-ჰა-მდე და არხები 600მ-მდე. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის 

მიზნით თითქმის ყველა საჯარო სკოლას და სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებას გაეწია მეთოდური დახმარება. 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის მიზნით 

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო და 

სხვა და სხვა პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 3 418  სოციალურად დაუცველი 

და სხვა  ბენეფიციარი. წარმატებით განხორციელდა არასამთავრობო  

ორგანიზაციების  მიერ  ორგანიზებული  18 სოციალური პროექტის 

თანადაფინანსება.  მიმდინარე წელს განხორციელდა შემდეგი სოციალური 

პროგრამები: 

1. მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და სმენადაქვეითებულ პირთა დახმარების პროგრამით 

გათვალისწინებული 77,4 ათასი ლარის ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

გაეწია 310 ბენეფიციარს და გაიხარჯა 74,4 ათ. ლარი. 

2. უხუცეს (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამით 

გათვალისწინებული 9,0 ათასი  ლარის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწია 
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მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 5 უხუცესს. პროგრამიდან გახარჯულია 5,0 ათ. 

ლარი. 

 3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის უფლებაშეზღულული შვილების 

დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 30,0 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება 

გაეწია 21 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 28,0 ათ. ლარი. 

4. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 141,4 

ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 173 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 106,8 ათ. 

ლარი.  

5. დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი 

სოციალური და სამედიცინო დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 60,0 ათ. 

ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 138 ბენეფიციარს და წლის განმავლობაში 

გაიხარჯა 53,3 ათ. ლარი. 

6. ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების 

მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული  ჰიდროცეფალიით და 

ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების  სამედიცინო 

სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, 

კვლევების,სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსების 

პროგრამით გათვალისწინებული 221,0 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 348 

ბენეფიციარს და დაიხარჯა 217,9 ათ. ლარი. 

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამით, რომლის მიზანია  

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა 

და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების და უპატრონო 

მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება გათვალისწინებული 20,0 ათ. 

ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 92 ოჯახს და დაიხარჯა 27,4 ათ. ლარი. 

8. სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარების პროგრამით, რომლის მიზანია 

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 

ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო 

პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი, არიან სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებიდან, ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების 

მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო 

ქულა გათვალისწინებული 32,5 ათ. ლარის ფარგლებში 64 ბენეფიციარს გაეწია 

დახმარება და დაიხარჯა 28,0 ათ. ლარი. 

9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარების პროგრამით 

გათვალისწინებული 136,0 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 559 ბენეფიციარს 

და დაიხარჯა 119,0 ათ. ლარი. 

10.  ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო 

დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 378,8 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება 

გაეწია 1108 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 325,7 ათ. ლარი. 

11. სოციალური პროექტების თანადაფინანსების პროგრამით, რომლის მიზანია 

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და 

სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი 

ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას 

და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
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სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გათვალისწინებული 260,2 ათ. ლარის 

ფარგლებში წარმატებით განხორციელდა 18 პროექტი და დაიხარჯა 240,8 ათ. ლარი 

12. უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით, რომლის მიზანია 

ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის 

მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი - ტიპი II ფორმით (ინსულინდამოუკიდებელი), 

ბრონქიალური ასთმით დაავადებული, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე  

ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად, გათვალისწინებული 52,0 ათ. ლარის 

ფარგლებში დახმარება გაეწია 309 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 30,7 ათ. ლარი. 

13. ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური 

მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი 

დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 32,5 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება 

გაეწია 13 ოჯახს და დაიხარჯა 25,8 ათ. ლარი. 

14. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამით 

გათვალისწინებული 40,4 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 117 ბენეფიციარს და 

დაიხარჯა 34,9 ათ. ლარი. 

15. რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარების თანადაფინანსების პროგრამის 

ფარგლებში გატვალისწინებული 10,2 ათ. ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 10 

ბენეფიციარს და დაიხარჯა 8,7 ათ. ლარი. 

16. მარტოხელა მშობლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 38,3 ათ. 

ლარის ფარგლებში დახმარება გაეწია 85 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 35,5 ათ. ლარი. 

17. სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, 

უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი 

ფულადი დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 34,1 ათ. ლარის ფარგლებში 

დახმარება გაეწია 56 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 31,6 ათ. ლარი. 

18. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის (ბენეფიციარების) დახმარების 

პროგრამით დაფინანსდა 10 ბენეფიციარი და დაიხარჯა 2,3 ათ. ლარი. 

19. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად 

დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამით გათვალისწინებული 30,0 ათ. ლარის 

ფარგლებში შეძენილი იქნა 2 ერთეული საცხოვრისი და დაიხარჯა 17,5 ათ. ლარი. 

       

 2019 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა  

           2019 წელს დაგეგმილია გორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  

55163.9  ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 33111,0 ათასი ლარი, გრანტები 17479.6 

ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 4023,4  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან  

შემოსავალი  550,0 ათასი ლარი. 

2019 წელს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით, რომელიც შეადგენს 13507.8 ათ. ლარს 

მიმდინარეობს ქუჩების, გზების, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია,  

საკანალიზაციო ქსელის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის, საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის შენობის მშენებლობა 

და სოფლებში ამბულატორიების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. 
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გრძელდება    ევროპის კომისიის პროგრამის - “მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

ფარგლებში მიღებული გრანტით ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

გორის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს ხორციელდება შემდეგი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები: 

ქ. გორში სუხიშვილის ქუჩის პარალელური შიდა კვარტალური გზის, 

კახნიაშვილის, გორგასალის, ქუთაისის, ქეთევან წამებულის, გორიჯვრის, თარხნიშვილის 

და მელიქიშვილის ქუჩების და საფეხმავლო სივრცეების რეაბილიტაცია, რომელთა 

ღირებულება შეადგენს 2681,1 ათ. ლარს. 

სოფელ მეჯვრისხევისა და ახალუბნის დამაკავშირებელი გზის, კარალეთის 

დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების, სოფლების დიცი-ქორდი-არბო-მერეთის 

დამაკავშირებელი გზის და სოფელ ქვემო ხვითის გზის რეაბილიტაცია, რომელთა 

ღირებულება შეადგენს 8638.4 ათ. ლარს. 

 ქ. გორში ჭონქაძის ქუჩაზე საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა, ღირებულებით 430,9 ათ. ლარი. 

სოფელ ყელქცეულში და სოფელ ზეღდულეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 

რეაბილიტაცია ტანხით 1087,7 ათ. ლარი. 

ქ. გორში კარალეთის დევნილთა დასახლებიდან გამავალი საკანალიზაციო ქსელის 

რეაბილიტაცია და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა თანხით 1033,6 ათ. ლარი. 

სოფელ ტინისხიდში ამბულატორიის შენობის მშენებლობა და სოფელ ბერბუკში, 

ფხვენისში, საქასეთში, ახალდაბასა და ძევერაში ამბულატორიების რეაბილიტაცია 

თანხით 129.5 ათ. ლარი. 

გზების მოხრეშვა და მოვლა-შენახვა თანხით 247,5 ათ. ლარი. 

სოფელ ატენის წყალმომარაგების სათავის  მშენებლობა თანხით 335,7 ათ. ლარი. 

ყიფიანის და სხვა ქუჩების მოწყობა რეაბილიტაცია თანხით 745,6 ათ. ლარი. 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების პროგრამა 370,0 ათ. ლარი. 

ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია თანხით 257,0 ათ. ლარი. 

ტყვიავის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ღირებულებით  212,3 ათ. ლარი. 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება გზების,სკვერების, საბავშვო 

გასართობი და სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა, 

სასმელი წყლის სისტემის,  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, და სხვა 2710,0 ათ. ლარის 

ოდენობით.  

სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით 

ხორციელდება სოფელ კარალეთში მდინარე ჭარებულას, სოფელ მეჯვრისხევში სარწყავი 

არხის და სოფელ ნაწრეტში ხევის გაწმენდა, სოფელ ხურვალეთში და რეხაში მდინარეების  

და ეკ. ჯუღაშვილის ქუჩაზე მეჯუდის ნაპირსამაგრის მოწყობა და გორში წმ. წყლის 

დასახლებაში N2 გაუქმებული სათავე დრენაჟის მოწყობის და ღია არხის დახურვა  

თანხით 666.9 ათ. ლარი. 

მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სხვა და სხვა 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები თანხით 1630,0 ათ. ლარი. 

განხორციელდება სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები. 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიზნით ხორციელდება სოციალური 

პროგრამები: 
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1. მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და სმენადაქვეითებულ პირთა დახმარების პროგრამა  80,0 ათასი 

ლარის ფარგლებში.  

2. უხუცეს (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა  9,0 ათასი  

ლარის ფარგლებში.  

 3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის უფლებაშეზღულული შვილების 

დახმარების პროგრამა  30,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

4. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  145,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

5. დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი 

სოციალური და სამედიცინო დახმარების პროგრამა 55,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

6. ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების 

მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული  ჰიდროცეფალიით და ოჯახური 

ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების  სამედიცინო სტაციონარული, 

ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების,სამკურნალო სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების თანადაფინანსების პროგრამა  215,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამით, რომლის მიზანია  

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების და უპატრონო 

მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება  20,0 ათ. ლარის ფარგლებში.  

8. სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარების პროგრამით, რომლის მიზანია 

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 

ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო 

პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი, არიან სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებიდან, ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ 

სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა  37,0 ათ. 

ლარის ფარგლებში. 

9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარების პროგრამა  

216,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

 10.  ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა  400,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

11. სოციალური პროექტების თანადაფინანსების პროგრამით, რომლის მიზანია 

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა 

ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი 

ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და 

პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას,  243.0 ათ. ლარის ფარგლებში.  

12. უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით, რომლის მიზანია 

ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის 

მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი - ტიპი II ფორმით (ინსულინდამოუკიდებელი), 

ბრონქიალური ასთმით დაავადებული, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე  

ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად,  54.0 ათ. ლარის ფარგლებში. 
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13. ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით 

საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარების პროგრამა  

50,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

14. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარების 53,0 ათ. ლარის ფარგლებში.  

15. რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარების თანადაფინანსების პროგრამა 

10,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

16. მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა 18,8 ათ. ლარის ფარგლებში. 

17. მარტოხელა მშობლის დახმარების პროგრამა  40,0 ათ. ლარის ფარგლებში.  

18. სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, 

უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი 

დახმარების პროგრამა  85,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

19. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების პროგრამა 2,0 ათ. ლარის 

ფარგლებში. 

20. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის (ბენეფიციარების) დახმარების 

პროგრამა 4,0 ათ. ლარი. 

21. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად 

დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამა  100,0 ათ. ლარის ფარგლებში. 

22. სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი 

მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარების პროგრამა 2,0 ათ. ლარის 

ფარგლებში. 
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თავი III. გორის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

საშუალოვადიან პერიოდში 

ინფრასტრუქტურის განვითარება  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების 

ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების 

დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

 
                                                                                                                                                                                                                             ათასი ლარი 

პროგრამ

ული. 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

02 00 
ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
20,003.9 32,980.8 15776,0 16,803.0 19,258.9 20,708.7 

02 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
11,543.9 14,641.6 4,010.0 5,885.0 5,800.0 6,400.0 

02 01 01 გზების მოვლა-შენახვა 704.2 298.0 300.0 350.0 350.0 350.0 

02 01 02 
გზების მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია 
10,839.7 14,243.6 3,310.0 4,735.0 4,650.0 5,250.0 

02 01 03 
საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების 

მოწყობა 
0.0 100.0 400.0 800.0 800.0 800.0 

02 02 
გარე განათების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
1,558.5 2,489.3 1,903.7 2,035.0 2,944.0 2,535.0 

02 02 01  
გარე განათების ქსელის მოვლა-

შენახვა 
235.0 280.0 303.7 335.0 335.0 335.0 

02 02 02 
გარე განათების ელექტროენერგიის 

ღირებულება 
801.7 830.0 900.0 1,000.0 1,000.0 1,500.0 

02 02 03 
გარე განათების ქსელის მოწყობა 

რეაბილიტაცია 
521.8 1,379.3 700.0 700.0 1,609.0 700.0 

02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 114.8 127.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 04 

საკანალიზაციო და სანიაღვრე 

სისტემის მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 

826.7 1,366.4 229.8 300.0 800.0 800.0 

02 05 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი 

პროექტები 

302.7 1,703.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 06 წყლის სისტემების განვითარება 3,027.7 3,042.1 2,354.5 3,521.1 3,549.9 5,808.7 

02 06 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 2,240.2 2,204.1 1,497.5 2,550.0 2,484.7 4,662.0 

02 06 02 
სასმელი წყლის ღირებულების 

ანაზღაურება 
218.8 216.0 220.0 230.0 250.0 250.0 

02 06 03 წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა 568.6 622.0 637.0 741.1 815.2 896.7 

02 07 
 საპროექტო დოკუმენტაციისა და 

სამშენებლო სამუშაოების 
776.6 1,436.7 1,350.0 1,400.0 1,500.0 1,500.0 
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პროგრამ

ული. 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

ტექნიკური ზედამხედველობის 

მომსახურება  

02 08 
ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსება 
25.8 63.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

02 09 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

და ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების 

მესაკუთრეთა გაერთიანებების 

თანადაფინანსება 

209.3 370.0 300.0 350.0 350.0 350.0 

02 10 
სარწყავი არხების მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
41.6 593.5 650.0 100.0 100.0 100.0 

02 11 

ქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის შედგენის 

ხელშეწყობა 

308.6 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 12 
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის 

ღონისძიებები 
29.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

02 13 შადრევნის რეაბილიტაცია 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 14 
სკვერების და გაზონების 

რეაბილიტაცია 
250.9 642.7 1,105.0 550.0 550.0 550.0 

02 15 

გორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო 

სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა 

35.4 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 16 
მუნიციპალური შენობების 

რეაბილიტაცია 
39.7 811.6 925.0 250.0 250.0 250.0 

02 17 
სპორტული მოედნების მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 
62.2 1,090.2 900.0 900.0 900.0 900.0 

02 18 

დეფექტური აქტების, პროექტების 

და ხარჯთაღრიცხვების 

მომსახურების დაფინანსება 

55.7 833.6 500.0 800.0 800.0 800.0 

02 19 

ადგილობრივი ეკონომიკური 

შესაძლებლობების გაძლიერება  

გორში მდგრადი 

განვითარებისათვის 

289.0 1,619.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 20 
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
19.4 41.5 100.0 100.0 100.0 100.0 

02 21 
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული 

განვითარება 
340.9 287.2 277.0 277.0 277.0 277.0 

02 22 სასაფლაოების შემოღობვა 13.4 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 23 
კეთილმოწყობის სამუშაოების 

განხორციელება 
125.0 140.0 156.0 169.9 173.0 173.0 

02 24 მოსაცდელების მოწყობა 6.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 25 

სპეციალური დანიშნულების 

ინვენტარის და სატრანსპორტო 

საშუალებების შეძენა 

0.0 1,105.8 800.0 0.0 1,000.0 0.0 

02 26 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია 

0.0 0.0 50,0 0.0 0.0 0.0 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გზების მოვლა-შენახვა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 01 300.0 1350.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების მოვლა-შენახვა და განვითარება; 

ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია; ორმული 

შეკეთება; სოფლებში შიდასაუბნო გზების მოწესრიგება; გრუნტის საფარის მოსწორება და 

მოხრეშვა-მოშანდაკება; გზისპირა კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით; გაბიონების მოწყობა; 

ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით; სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევით. 

მიზანი - გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 02 3310.0 17945.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია 

უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია, 

ასფალტ-ბეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით 

სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. 

მიზანი - ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების სრული კაპიტალური აღდგენა-

რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-

რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საგზაო ნიშნების და მონიშვნების მოწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წელბის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 03 400,0 2800,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარის, ტექნიკური საშუალებების მოვლა-

შენახვა; ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნების 

დახაზვა; ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო ნიშნების მონტაჟი-დემონტაჟი; სიჩქარის 

შემზღუდავი ხელოვნური უსწორმასწორობების მოწყობა; საგზაო მოძრაობის ორგანიზების 

პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება. 

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წელბის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 01 303,7 1308,7 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული 

გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე და დეკორატიული განათების 

ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელი მოიცავს მთლიანად 

ქალაქს და 70 ადმინისტრაციულ ერთეულს (დასახლებულ პუნქტს). გარე განათების ქსელით 

მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 60-70%. გარე 

განათების სისტემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოიცავს 10 000 განათების და 

ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 10 000 სანათ წერტილს,  290 000  გრძივ მეტრ სადენს და 

სხვადასხვა დამხმარე მასალებს. 

მიზანი - მოწესრიგებული განათების სისტემა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, წლის 

განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში გარე და დეკორატიული განათების 

შეუფერხებელი ფუნქციონირება. 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი გარე განათების  

ელექტროენერგიის ღირებულება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წელბის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 02 900,0 4400,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის 

ანაზღაურებას. 

მიზანი - მოსახლეობისათვის  მუნიციპალური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი გარე განათების  

მოწყობა-რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წელბის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 03 700,0 3709,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციას სამოქალაქო ბიუჯეტის 

ფარგლებში სოფ. ქერეში,ტირძნისში, თექოწმინდაში, ვარიანში,შინდისში,ზერდულეთში, 

ახალუბანში და  ხიდისთავში. 

მიზანი - მოწესრიგებული განათების სისტემები და მოსახლეობისათვის  მუნიციპალური 

სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის 

მოწყობა და რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 229,8 2129,8 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტის კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მიმდინარე საკანალიზაციო 

სისტემისა და  გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოების განხორციელება, ასევე 

ელექტროფიკაციის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა. 

მიზანი - მოსახლეობისთვის შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და საცხოვრებელი 

პირობები. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 01 1497,5 10259,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება 

წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა 

და ახლის მშენებლობა. 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ საყავრის სასმელი წყლის 

ბუნებრივი სათავე ნაგებობის მოწყობა. 

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი 

მიწოდება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სასმელი წყლის  

ღირებულების ანაზღაურება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 02 220,0 950,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერია 
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ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების და დევნილთა 

დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილებისა და წყლის საქაჩების ფუნქციონირებისათვის 

საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას. 

მიზანი - დახარჯული წყლისა და ამ მიზნისათვის დახარჯული ელელექტროენერგიის 

ღირებულების ანაზღაურება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 03 637,0 3090,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის 

ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების, 

ჭაბურღილების, სატუმბო სადგურების,  სარწყავი წყლის სისტემების ჭაბურღილების და რკ. 

სადგურის დასახლებაში  წყალარინების ქსელის მონიტორინგი, ოპერატიულად აღმოიფხვრება 

ყველა დაზიანება. განხორციელდება გამწმენდი ნაგებობის გარე პერიმეტრის კეთილმოწყობა და 

ზედამხედველობა, მასში განთავსებულ ტუმბოებსა და სხვადასხვა აგრეგატებზე სრულყოფილი 

ფუნქციონირების მიზნით. მოწმდება წყლის ხარისხი და საჭიროების შემთხვევაში ხდება სასმელი 

წყლის გაუსნებოვნება. 

მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი 

მიწოდება. ქ. გორში, რკ.გზის სადგურის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალარინების 

ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და გამწმენდი ნაგებობის მოვლა-პატრონობა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო 

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის 

მომსახურება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 1350,0 5750,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ანგარიშის 

(ექსპერტიზა) შედგენასა და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა. 

მიზანი - სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 08 65,0 260,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტიდან არაუმეტეს 90% ფარგლებში თანადაფინასებას მიიღებს  ყველა ის 

ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (საბავშო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები და ა.შ.) 

არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი და სხვა) (შემდგომში ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან 

დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და 

პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

მიზანი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და 

ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების 

მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 09 300,0 1350,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 
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პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტიდან არაუმეტეს 90%-ის ფარგლებში თანადაფინანსებას მიიღებს 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/არარეგისტრირებული კავშირი, რომელიც თვითონაც მოახდენს 

პროექტის განხორციელებაში  მონაწილეობას  მატერიალური,  ტექნიკური,  შრომითი  ან 

ადამიანური რესურსით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობამ/არარეგისტრირებულმა კავშირმა 

შესაძლებელია მოახდინოს თანადაფინანსება  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, ასევე ორ 

ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

სახურავების, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის, ლიფტების, ფასადის, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების და ეზოების კეთილმოწყობის რეაბილიტაციის 

პროექტის საერთო ღირებულების მინიმუმ 10%-ით. 

მიზანი - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის 

ხელშეწყობა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 10 650,0 950,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქ. გორში არსებული ქუჩების მწვანე ზოლების, პარკების და წყლის შადრევნების ტექნიკური წყლით 

მომარაგების სისტემის მოწყობა. 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში სოფელ ქვახვრელში არსებული შიდა სარწყავი არხის 

რეაბილიტაცია. 

მიზანი - სკვერების, პარკების  და მწვანე ნარგავების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები 

2019 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2019-2022 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 12 100,0 420,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, საახალწლო 

ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება 

და სხვა. 

მიზანი - მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სკვერების და გაზონების რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 14 1105,0 2755,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორში, თეატრის სკვერსა და სტალინის გამზირზე არსებული შადრევნების რეაილიტაცია და 

9 აპრილის სკვერისა და მამარდაშვილის სახელობის მემორიალის რეაბილიტაცია. 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში  განხორციელდება  დასასვენებელი,  ბავშვთა გასართობი 

სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

მიზანი -  

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 16 925,0 1675,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 
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პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებრივი აქტივების, კერძოდ კაპიტალური 

შენობების, ნაგებობების, ტექნიკური დანიშნულების კორპუსების კეთილმოწყობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად 

შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მუზეუმის და კულტურისა და ტურიზმის ცენტრის შენობების კაპიტალური 

შეკეთება. 

მიზანი - მოწესრიგებული და ექსპლოატაციისათვის ვარგისი მუნიციპალური შენობა-ნაგებობები. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სპორტული მოედნების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 17 900,0 3600,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში  სპორტული მინი მოედნების და ღია ტრენაჟორების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

მიზანი - მოსახლეობის სპორტული განვითარებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების 

ხელშეწყობა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი დეფექტური აქტების, პროექტების და 

ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 18 500,0 2900,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული 

პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვების შედგენა. ასევე, პროექტების 

განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი 

ზედამხედველობის განხორციელების გზით. 

მიზანი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული 

პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-

რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 20  100,0 400,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული 

ინფორმაციის შესანარჩუნებლად პროგრამის ფარგლებში იგეგმება აბრების, მემორიალების და 

ქანდაკებების მოწყობა. 

მიზანი - აბრების, მემორიალური დაფების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 21 277,0 1108,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის არსებული მდგომარეობის ანალიზი; განვითარების 

შესაძლებლობების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენა; რეკომენდაციების 

შემუშავება; საპროექტო წინადადებების მომზადება საგრანტო კონკურსებში დაფინანსების 

მოპოვების მიზნით და პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება; გარე ინვესტიციების 

მოზიდვა და ინვესტორთა მხარდაჭერა. 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა და ფორმალური და არაფორმალური 

განათლების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; საზოგადოების ჩართულობის დონის ამაღლების 
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ხელშეწყობა და კონსულტაციების გაწევა. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ინიცირებული 

მნიშვნელოვანი საკითხების ლობირება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების საკადასტრო აზომვითი 

ნახაზების და შენობა-ნაგებობების ტექნიკური პასპორტების მომზადება, მიწის ნაკვეთის 

დაკვალვის სამუშაოების ჩატარება, ხაზობრივი ნაგებობების და წერტილოვანი საკადასტრო 

ნახაზების მომზადება; სიტუაციური ნახაზების და თემატური გეოინფორმაციული რუკების 

მომზადება, კონსულტაციების გაწევა ქალაქგეგმარების საკითხში. 

მიზანი - მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი კეთილმოწყობის სამუშაოების 

განხორციელება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 23 156,0 671,9 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული 

ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, 

წმ. გიორგის სახელობის გორიჯვრის ეკლესიამდე მისასვლელ გზაზე პერიოდულად 

ფერდობებიდან ჩამოცვენილი ნაშალის მოცილება-გასუფთავება, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება (დაზიანებული სკამების და შადრევნების აღდგენა, 

შეღებვა), სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

შენობების და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების ჩატარება და სხვა. 

ასევე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. წვიმის შედეგად საფეხმავლო გზებზე გამოტანილი 

ნაშალი მიწის გატანა. სასაფლაოების მოპირკეთების დროს  ტარდება მონიტორინგი რათა არ 

დაირღვეს ზღვრული ნორმები. 

მიზანი - მუნიციპალური სივრცეების მოვლა-პატრონობა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და 

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 25 800,0  1800,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

დამსვენებელთა კომფორტული დასვენების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღის“-თვის ატრაქციონების 

შეძენა. 

მიზანი - დამსვენებელთათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

ფასადების რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 26 50,0  50,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  გორის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ 

ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები დაზიანებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას  

მიზანი - შენობების იერსახის მოწესრიგება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული 

პირობების შექმნა  
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დასუფთავება და გარემოს დაცვა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე 

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. 

დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის 

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  შესაბამისად ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; 

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი 

ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა. 
ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

03 00 
დასუფთავება და გარემოს 

დაცვა 
1,993.8 2,538.5 2,850.3 3,130.0 3,130.0 3,160.0 

03 01 
დასუფთავება და ნარჩენების 

გატანა 
1,578.7 2,103.5 2,275.2 2,500.0 2,500.0 2,530.0 

03 02 

პარკების, სკვერების, გაზონების 

და მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა 

415.1 435.0 575.1 630.0 630.0 630.0 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას  

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

 03 01 2275,0  9806,2 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი 

ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვება და გატანა, რომელსაც ემსახურება 

15 ერთეული ნარჩენების გამტანი ავტომობილი, ქალაქის გარდა სამუშაოები ხორციელდება 

მუნიციპალიტეტში შემავალ 76 სოფელში. ქალაქში განთავსებულია 500  სანაგვე ურნა, რომლის 

დაცლა ხდება ყოველდღიურად, ხოლო დაახლოებით 350 სანაგვე ურნა იცლება დღეში 2-ჯერ. 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთავსებულია 1189 სანაგვე ურნა, რომლებიც იცლება 

დადგენილი გრაფიკის მიხედვით. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქის (კვერნაკის) 

ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 130 მ/კუბ. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად ძირითადად მუშაობს 15 ერთეული 

ნაგავმზიდი (მათ შორის 8 ერთეული სპეც. ავტომანქანა). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 

ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდვითი სამუშაოები, ასევე  55 

ქუჩის, სკვერების სავალი ნაწილების ყოველდღიური  დაგვა-დასუფთავება და დაგვილი მასის 

გატანა. ზამთრის სეზონზე საჭიროების შემთხვევაში გზებზე და  ქუჩებში ხდება მარილის 

მობნევა. 

მიზანი - დასუფთავებული და მოვლილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი პარკების, სკვერების, გაზონების და  

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 575,1 2465,1 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო 
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პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: სკვერებსა და გაზონების დასუფთავება, 

ტარდება მრავალწლიანი ნარგავების და ბუჩქების მოვლა-პატრონობა (მრავალწლიანი 

ნარგავების გასხვლა, ბუჩქების  დეკორატიული კრეჭვა, ნიადაგის მომზადება, გაფხვიერება, 

მორწყვა, ბალახის გათიბვა, მოწამვლა, მინერალური სასუქების შეტანა და სხვა). სკვერებსა და 

გაზონებში ხდება ერთწლიანი ყვავილნარის მოწყობა და მრავალწლიანი (სხვადასხვა ჯიშის) 

ნერგების დარგვა. ხდება მრავალწლიანი ნარგავების გადაბელვა და ამორტიზირებული ხეების 

მოჭრა. გათიბულის, გასხლულის და მოჭრილი მორების გატანა.  აგრეთვე, პროგრამის 

ფარგლებში ხორციელდება სანერგე მეურნეობის მოვლა-პატრონობა. რაც ითვალისწინებს 

ერთწლიანი ყვავილების ჩითილის გამოყვანას, მრავალწლიანი ნარგავების დათესვას და  

დაკალმებას. 

მიზანი - დასვენებისთვის შექმნილი გამწვანებული და სუფთა გარემო. 

 

 

განათლება 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების 

გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება 

საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 
                                                                                                                                                                                                                        ათას ლარი 

პროგრ

ამული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019  

წლის  

გეგმა 

2020  

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023 

 წლის 

პროგნოზი 

04 00 განათლება 6,459.2 11,453.5 9191,7 8,830.0 9,050.0 10,307.7 

04 01 
სკოლამდელი დაწესებულებების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
148.4 1,564.6 1541,7 700.0 900.0 2,137.7 

04 02 
განათლების ხელშეწყობა და  

თანადაფინანსება 
43.4 47.0 50,0 50.0 50.0 50.0 

04 03 
სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა  
6,267.4 7,385.0 7600,0 8,080.0 8,100.0 8,120.0 

04 04 

საჯარო სკოლების მცირე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელება და მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 

0.0 2,456.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 01 1541.7 5279.4 

პროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.  

გორის №5, 6, 16, სოფელ შინდისის, შერთეულის და ტყვიავის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. 

№9, 14 და სოფელ კარალეთის №1 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და საქაშეთში საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა რგფ-ის თანამონაწილეობით. 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ კარალეთის №2 და პატარა 

გარეჯვარის საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია. 

მიზანი - საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება და კეთილმოწყობა. 
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პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 02 50,0 200,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს: გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო  და კერძო სკოლებში  

კლასგარეშე აქტივობების განხორციელებას, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევას, მათ 

დაგეგმვა-პრეზენტაციას, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლებას,  

აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლობასა და 

კოორდინაციას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ უწყებებთან. 

პრიორიტეტული მიმართულებები: ა) არაფორმალური განათლება; ბ) საბუნებისმეტყველო;  გ) 

საგანმანათლებლო-კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობები (მაგ. მხიარულთა  და საზრიანთა 

კლუბი, საქალაქო ოლიმპიადები, ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი“, კონფერენციები, 

სემინარები და დისკუსიები და ა. შ.) 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლის კურსდამთავრებულების ფინანსური წახალისება  

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ყველაზე მაღალი რეიტინგის (100%-იანი საგრანტო ქულის) 

მიხედვით, რომლის საფუძველზეც მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; აღნიშნული ინიციატივა ეხება  კურსდამთავრებულების 2 

კატეგორიას: ა) გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუნიციპალიტეტის საჯარო და 

კერძო სკოლების კურსდამთვარებულებს; ბ) გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ (ბოლო 

2 წელი, გაუქმებული ქ. გორის მუნიციპალიტეტისა და გორის მუნიციპალიტეტის 

თვითმართველი თემის) კურსდამთავრებულებს, რომლებსაც მოუწიათ საქართველოს სხვა 

მუნიციპალიტეტების ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა. 

ასევე მოხდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებში (საერთაშორისო კონკურსები,  

კონფერენციები, ოლიმპიადები) გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვება (ფასიანი 

საჩუქრები/ სტიპენდიები). 

პროგრამა ითვალისწინებს: „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 30-ე 

მუხლების თანახმად, გორის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია მიიღოს ზომები იმ 

მოსწავლეთა მიმართ ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც 

ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით ვერ შეძლეს საგაკვეთილო პროცესში 

მონაწილეობის მიღება. 

მიზანი - მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაფორმალური 

განათლების ხელშეწყობა, კლასგარეშე აქტივობების განხორციელება, ახალგაზრდების 

დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების 

პროგრამაში. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 03 7600,0 31560,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის 

საჯარო დაწესებულებების მართვა და სათანადო ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სახელმწიფო 

სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. 

პროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში 

განათლების ხარისხის ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, სააღმზრდელო-

საგანმანათლებლო პროცესიის ორგანიზებას, კვების ორგანიზების რაციონის კვებითი 

ღირებულების ნორმების შესაბამისად. მეთოდური მიმართულების გაუმჯობესების მიზნით 

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა და სათამაშოების 
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შესყიდვას; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განახლებას. სანიტრულ-ჰიგიენური ნორმების 

კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს. 

ამ ეტაპისათვის გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 62 საბავშვო დაწესებულება, სადაც 

სააღმზრდელო პროცესს გადის საშუალოდ 6142 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში 

დასაქმებულია 944 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. 

მიზანი - სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

       კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი  

       მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების 

პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ 

ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების 

მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  

და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ 

მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა 

ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების 

გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. 
ათას ლარში 

პროგრა

მული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020  

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

05 00 
კულტურა, ახალგაზრდობა 

და სპორტი 
5,435.0 6334.5 6,098.1 6,226.8 6,259.4 6,302.6 

05 01   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,784.0 3,124.5 3,186.3 3,250.0 3,265.0 3,280.0 

05 01 01 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
316.4 375.5 365.0 365.0 365.0 365.0 

05 01 02 
პაპიტაშვილის სახ. საჭიდაო დარბაზის 

რეაბილიტაცია 
0.0 99.0 51.3 0.0 0.0 0.0 

05 01 03 
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის 

სტადიონის რეაბილიტაცია 
164.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 04 
საფეხბურთო კლუბის განვითარების 

ხელშეწყობა 
478.0 569.0 572.0 580.0 590.0 600.0 

05 01 05 ქალთა ფეხბურთის განვითარება 0.0 50.0 65.0 50.0 50.0 50.0 

05 01 06 ამპუტანტთა  ფეხბურთის განვითარება 74.0 68.0 70.0 65.0 65.0 65.0 

05 01 07 
სპორტის განვითარების სააგენტოს 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 
1,751.5 1,963.0 2,063.0 2,190.0 2,195.0 2,200.0 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2,475.3 2,936.6 2,691.8 2,856.8 2,874.4 2,902.6 

05 02 01 
კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 02 
სახელოვნებო სკოლების 

რეაბილიტაცია 
0.0 36.4 20.2 0.0 0.0 0.0 

05 02 03 
საგამომცემლო საქმიანობის 

ხელშეწყობა 
56.5 71.5 72.0 72.0 72.0 72.0 

05 02 04 
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის 

დაცვა 
56.1 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 

05 02 05 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწ-

ყობის და თანადაფინანსების პროგრამა 
144.3 137.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
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პროგრა

მული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020  

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

05 02 06 
სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის  

სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია 
0.0 257.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

05 02 07 

კულტურის ცენტრებისა და 

ანსამბლების ხელშეწყობა 
1,103.3 1,205.0 1,240.8 1,350.2 1,350.0 1,359.0 

05 02 08 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 220.0 208.0 209.3 230.0 240.7 240.0 

05 02 09 
სახელოვნებო განათლების 

ხელშეწყობა 
541.5 600.0 607.0 660.0 660.0 672.0 

05 02 10 
მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების 

ხელშეწყობა 
350.5 352.0 352.9 355.0 362.1 370.0 

05 03 
ახალგაზრდული ღონისძიებების 

ხელშეწყობა 
15.7 51.6 20.0 20.0 20.0 20.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
160.1 221.9 200.0 100.0 100.0 100.0 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01  365,0 1460,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ყველა იმ პერსპექტიული სპორტსმენების გარკვეული 

თანხით წაახალება,  რომელიც თავისი შედეგებით და მიღწევებით წარმოაჩენს თავს, 

გააუმჯობესებს სპორტულ შედეგებს, გამართავს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სპორტულ ღონისძიებებს, მონაწილეობას მიიღებს მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრში 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 

თანადაფინანსება ითვალისწინებს ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. პროგრამით 

მოსარგებლე სპორტსმენის მიერ  სპორტული შედეგის გაუმჯობესებისათვის  კონკრეტულ 

სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობის აუცილებლობის დასაბუთების შემთხვევაში. 

მიზანი - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. მოზარდების ჩართვა სპორტულ სექციებში. 

მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.წლის შედეგების 

მიხედვით, წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების დაჯილდოება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ფეხბურთის კლუბის განვითარების 

 ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 04 572,0 2342,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი „გორი“ 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის დაფინანსება,  სკოლაში 

ფეხბურთის სახეობას ეუფლება 595 აღსაზრდელი, რომელთაგან მდედრობითი სქესის 45 და 

მამრობითი სქესის 550 ბავშვია. დაფინანსება ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების 

ხელფასებს, შეკრებებს, სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის 

აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს და სტადიონის 

ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. 

მიზანი - მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; 

მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო 

მასშტაბით. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონის შეუფერხებელი ფუნქციონირება წლის 

განმავლობაში გამართული ყველა სპორტული ღონისძიების მასპინძლობისთვის. 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ქალთა ფეხბურთის განვითარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 05 65,0 215,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი „გორი“ 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალთა საფეხბურთო გუნდის „გორი იუნაიტედის“ 

დაფინანსება, რომელიც ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს, 

სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის აუცილებელი ხარჯების 

ანაზღაურებას, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. 

მიზანი - ქალთა საფეხბურთო გუნდის ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ 

საერთაშორისო ასპარეზზე. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება  

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 06 70,0 265,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი „გორი“ 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდის დაფინანსება, 

რომელიც ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს, სამწვრთნელო 

პროცესს. 

მიზანი - ამპუტანტთა საფეხბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში 

და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სპორტის განვითარების სააგენტოს 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 07 2063,0 8648,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სპორტის სააგენტო აერთიანებს 19 სპორტულ მიმართულებას: თავისუფალი ჭიდაობა (234 ბავშვი), 

კრივი (194 ბავშვი), ძიუდო (391 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი), სამბო (20 ბავშვი), კარატე-

დო (32 ბავშვი), კიკბოქსინგი (34 ბავშვი), მკლავჭიდი (19 ბავშვი), მძლეოსნობა (28 ბავშვი), რაგბი 

(115 ბავშვი), ტაიკვანდო (33 ბავშვი), ტანვარჯიში (630 ბავშვი), ფრენბურთი (24 ბავშვი), ჩოგბურთი 

(30 ბავშვი), ჭადრაკი (333 ბავშვი), ხელბურთი (40 ბავშვი), კალათბურთი (335 ბავშვი), ქართული 

საბრძოლო ხელოვნება (2 ბავშვი). სულ სააგენტოში სპორტის სახეობებს ეუფლება 2514 ბავშვი. მათ 

შორის: მდედრობითი სქესის 850 და მამრობითი სქესის 1664 ბავშვი. აღსაზრდელები 

პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ 

შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასე საზღვარგარეთ. 

სააგენტოში შემავალი კლუბი „გოლდენ გორის“ არსებობა ხელს უწყობს ჩვენს ქალაქსა და 

რეგიონში ძიუდოს პოპულარიზაციას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, აგრეთვე 

უცხოეთში გორის და საზოგადოდ საქართველოს ცნობადობის ზრდას. 

მიზანი - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის 

ჩართვას სპორტში; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის, ასევე 

საერთაშორისო მასშტაბით. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 03 72,0 288,0 
ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთი „გორის მაცნე“ 
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ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე მკითხველისთვის ინფორმაციის მიწოდება, 

მთავრობის გადაწყვეტილებებსა და მოქმედ პროგრამებზე ცნობადობის ამაღლება, ადგილობრივი 

თვითმართველობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების და მოქმედი პროგრამების შესახებ 

მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების 

იდენტიფიცირება, კომპეტენტური პირებისგან შესაბამისი პასუხების მოძიება. 

მიზანი - საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით ვებგვერდის 

ამოქმედება და გაზეთის ელექტრონული ვერსიის წარმოება; 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის განათლების და მათი შესაძლებლობების რეალიზების 

ხელშეწყობისათვის ჟურნალ „აი ია“-ს გამოშვება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 05 120,0 480,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტი ყოველთვის გამოირჩეოდა კულტურის სფეროში თავისი მიღწევებით. აქ 

აღიზარდა მრავალი ნიჭიერი თაობა, რომლებმაც სახელი გაუთქვეს ჩვენს მუნიციპალიტეტს 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ასპარეზზე. გორში მოღვაწე ხელოვანები დღესაც  წარმატებით 

და აქტიურად აგრძელებენ ტრადიციებს. გორის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს მზადყოფნას, 

თანადაფინანსების სახით ხელი შეუწყოს ყველა ორგანიზაციას, რომელიც მოღვაწეობს 

ხელოვნების სფეროში და კულტურული პროექტების განხორციელებით, ფესტივალების, 

კონკურსების, გამოფენების და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარებით უზრუნველყოს გორის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს გაუმჯობესება; თანადაფინანსების სახით 

ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ კულტურის სფეროში 

მოღვაწე ხელოვანებს, ანსამბლებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ კულტურულ 

ღონისძიებებში, ფესტივალებში, კონკურსებში, კულტურის სფეროსთან დაკავშირებულ 

კონფერენციებში, მასტერკლასებში, რისი საშუალებითაც შეძლებენ საკუთარი ნიჭის რეალიზებას 

და აიმაღლებენ კვალიფიკაციას.  

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედი, წარმატებული ხელოვანების, საპატიო გორელების 

დაჯილდოვებას და მათ წახალისებას. ასევე სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში 

გამარჯვებული ხელოვანების დაჯილდოვებას ფასიანი საჩუქრით ან ფულადი ჯილდოთი. 

მიზანი - სხვადასხვა სახის კულტურული პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, 

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაცია. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების 

ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 07 1240,8 5300,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, შესაბამისი ცენტრების, სკოლების, კლუბების, 

სექციების მეშვეობით  მოსწავლე–ახალგაზრდებისთვის კულტურული, საგანმანათლებლო და 

შემოქმედებით საქმიანობის განხორციელება;    

კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების და მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების 

მხარდაჭერით სახელოვნებო მიმართულებებით ჩამოყალიბება როგორიცაა:  ქორეოგრაფიული, 

ფოლკლორული, ვოკალურ-ინსტრუმენტალური, ჟურნალისტიკური, თეატრალური, ხალხური 

რეწვის და სხვა. ასევე საგანმანათლებლო საგნობრივი მიმართულებით.  

კულტურულ-შემოქმედებით და საგანმანათლებლო პროგრამებში იძულებით გადაადგილებულ, 

სოციალურად დაუცველ და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ  მებრძოლთა ოჯახების  

შვილების (მოსწავლეების)ჩართვა. ასევე, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების 

(მოსწავლეების) კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამებსა და პროექტებში ჩართვა, მათთვის 

შესაბამისი ადაპტირებული გარემო-პირობების შექმნა და ინკლუზიური განათლების სპეციფიკის 
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ხელშეწყობა. აგრეთვე, განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე მოსწავლე-ახალგაზრდების 

გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობა. 

მიზანი - მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქართული ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნებისა და 

კულტურის საფუძვლების გაცნობა. მათი სამოქალაქო საზოგადოებაში დამკვიდრების 

ხელშეწყობა, ესთეტიკურ და ზნეობრივ აღზრდაზე ზრუნვა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის 

ფორმალური და არაფორმალური განათლების მისაცემად შესაბამისი კლასების, შემოქმედებითი 

კლუბების, სექციების, წრეების, ჯგუფების შემეცნებით- სახელოვნებო მიმართულებებით 

ჩამოყალიბება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 08 209,3 920,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული შესაძლებლობების მაქსიმალური 

გამოყენების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა.ტურისტული 

პოტენციალის წარმოჩენა, პოპულარიზაცია და ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომი 

ინფრასტრუქტურის შექმნა. ზრუნვა ტურიზმის განვითარებისთვის. ანალოგიური ტურისტული 

ბაზრებისთვის კონკურენციის გაწევა. აღნიშნულ სფეროში მომუშავეთა კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელშეწყობა. ინვენსტორების მოზიდვა, მომსახურების სფეროს ხარისხის 

გაუმჯობესება. ეფექტური პარტნიორობის მეშვეობით, ტურიზმის სფეროში მოღვაწე 

ადგილობრივი და კერძო სექტორისადმი დახმარება. 

მიზანი - ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, პოპულარიზაცია, ვიზიტორებისთვის 

მოზიდვისათვის ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 09 607,0 2600,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ქვედა 

საფეხურის სამუსიკო განათლების 5 სკოლა: სკრა, ატენი, ტირძნისი, ტყვიავი, ხელთუბნის. 

საბაზო-საორიენტაციო - ქ. გორში ვანო მურადელის სახ. სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლებში 

გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური 

გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო და ხელოვნების სკოლებში დაწყებით სამუსიკო 

განათლებას იღებს გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 988 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა 

რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 162 თანამშრომელს. 

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, 

გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 297 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 14 თანამშრომელი, მათ 

შორის 9 პედაგოგი. 

მიზანი - შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით 

დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის 

მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 10 352.9 1440.0 
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ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 

მუზეუმი - ისტორიულ-ეთნოგრაფიული, საბრძოლო დიდების, ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმი 

და ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი; 3 ბიბლიოთეკა - ცენტრალური, მოზრდილთა და 

საბავშვო; 1 - მწერალთა სახლი. 

მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 114126 ექსპონატი. წლის განმავლობაში 

ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3215-ს. ბიბლიოთეკების წიგნადი   ფონდი შეადგენს 

112148 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 

383000 მოსახლე. 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ეწევა სამეცნიერო-კვლევით და კულტურულ-

საგანმანათლებლო საქმიანობას, რომლის მუშაობის პრინციპია ,,გავუფრთხილდეთ წარსულს 

უკეთესი მომავლისათვის’’, მიზანი კი დამთვალიერებლის მოზიდვა-დაინტერესება, ახალგაზრდა 

თაობის აღზრდა ეროვნული სულისკვეთებით და ჩართვა სამუზეუმო საქმიანობაში. ბიბლიოთეკა 

არის კულტურულ-საგანმანათლებლო სამეცნიერო-ინფორმაციული დაწესებულება, რომლის 

მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქციაა სრულად და ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ფონდები და 

სხვა საბიბლიოთეკო რესურსები ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად. ბიბლიოთეკების მომსახურების ძირითადი მიზიანია: მკითხველთა 

სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციით და ხელსაყრელი პირობების 

შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისთვის. ბავშვთა და მოზარდთა საბიბლიოთეკო 

მომსახურება სასკოლო, დამოუკიდებელი საბავშვო ბიბლიოთეკებით ან საჯარო ბიბლიოთეკაში  

სპეციალური საბავშვო განყოფილებებისა და ფონდების შექმნის გზით. აგრეთვე შქმნილია 

მოხუცთა და ინვალიდთა სპეციალიზებული საბიბლიოთეკო მომსახურება, ღონიძიებები 

იგეგმება წლის განმავლობაში აქტუალური თემატიკის მიხედვით და ასევე მკითხველთა 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ადგილობრივი მწერლების შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება, 

ლიტერატურული საქმიანობის ხელშეწყობა, ადგილობრივი მწერლების შემოქმედების 

პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა შემოქმედთა კონსულტირება. ბეჭდური და ელექტრონული 

გამოცემების მომზადება, მთარგმნელობითი საქმიანობის განხორციელება. თანამედროვე 

სალიტერატურო ნორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა. შემოქმედებითი, სამეცნიერო და 

საგანმანათლებლო ღონიძიებების ორგანიზება. ლიტერატურული კონკურსების ჩატარება, 

გამოფენების მოწყობა. 

მიზანი - ტურისტებისათვის და მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს და  ხელმისაწვდომი 

საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ახალგაზრდული ღონისძიებების 

ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 03 20,0 80,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება საქართველოში იძენს ახალ სახეს, ევროპის 

განვითარებულ ქვეყნების ნაბიჯების აყოლის მიზნით აღნიშნულ დარგში მნიშვნელოვანია 

თვითმმართველობის პროცესებში საზოგადოების ინტენსიური ჩართვა, რამე თუ ახალგაზრდული 

საკითხები ეს არ არის მხოლოდ ახალგაზრდების საქმე ან მხოლოდ ახალგაზრდული 

განყოფილების. აღნიშნულიდან გამომდინარე ევროსტანდარტების გათვალისწინებით 

მნიშვნელოვანი ფოკუსირება ხდება ეგრეთწოდებულ „ოქროს სამკუთხედზე“, რაც გულისხმობს 

ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და ორგანიზაციების (დაინტერესებული) მიერ 

მხარდაჭერილი/წარმოდგენილი პროექტების ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან  

ფინანსური უზრუნველყოფით განხორციელებულ პროექტებს. აღნიშნული სისტემა ასევე 

ორიენტირებულია ახალგაზრდების ჩართულობის უმაღლესი საფეხურის დაკავებაზე 

(ახალგაზრდების ჩართულობის კიბე), რაც ახალგაზრდების როლს ზრდის ახალგაზრდული 

პროექტების დაგეგმვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყოველივე ზემოთქმულიდან 

გამომდინარე, ამ გვარად დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტები არის როგორც 

ხარისხობრივად ასევე ფინანსური კუთხით მოქნილი და ეფექტური. 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ნიჭიერი ახალგაზრდების 

ხელშეწყობა დაფინანსების/თანადაფინანსების კუთხით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გონივრულ 

ფარგლებში მათი პიროვნული განვითარების მიზნით ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენა 

(დაფინანსების/ თანადაფინასების სახით) საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, კონკურსებში, 
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იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, 

კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მიზნით, როგორც ჩვენი ქვეყნის ასევე 

საერთაშორისო მასშტაბით. 

სოციალური აქტივიზმის განვითარების მიზნით, კონკრეტულად კი ახალგაზრდების 

გააქტიურებისთვის, მნიშვნელოვანია იმ ახალგაზრდების წახალისება, რომლებიც აქტიურად 

არიან ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ისინი, გეგმავენ და ახორციელებენ ისეთ 

ახალგაზრულ პროექტებს, რომელბიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით როგორც 

ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესებას ასევე ხელს უწყობს სხვა ახალგაზრდების ჩართულობას 

სხვადასხვა მუნიციპალურ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ აქტივობებში. 

წარმატების მიღწევისთვის წახალისების/დაფინანსების ფორმად განისაზღვრება: ფულადი 

ჯილდო, სტიპენდია, ფასიანი საჩუქარი, საგზური, სერტიფიკატი/ სამადლობელო სიგელი, 

ექსკურსია, გამაჯანსაღებელ ცენტრში ვიზიტი, საგანმანათლებლო კურსი, ბანაკი.  

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/მცხოვრები ნაკლები შესაძლებლობის მქონე 

ახალგაზრდების პრობლემების მოგვარება, რომლებიც პირდაპირ/ირიბად ეხება მათ. აღნიშნული 

გამოწვევები აღწერილია „თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ახალგაზრდულ სტრატეგიაში“, რომელიც შემუშავდა ადგილობრივი ხელისუფლების, 

სამოქალაქო სექტორისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების კოორდინირებული მუშაობის 

საფუძველზე. პროგრამის ფარგლებში აქტივობა იგეგმება მხოლოდ ბენეფიციარების ინტერესის 

გათვალისწინებით ან სამსახურის მიერ, ბენეფიციართა პროექტებში ჩართულობის და მათი 

ხელშეწყობის მიზნით. 

მიზანი - ახალგაზრდული პროგრამების და პროექტების განხორციელება, ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების მხარდაჭერა/ხელშეწყობა მათი განვითარების მიზნით, გორის მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება. 

გორის მუნიციპალიტეტში სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების (მოხალისეების) მხარდაჭერა 

და წახალისება. 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/მცხოვრები ნაკლები შესაძლებლობის მქონე 

ახალგაზრდების ხელშეწყობას და განვითარებას სხვადასხვა შემეცნებითი და წამახალისებელი 

აქტივობების დახმარებით. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 04 200,0 500,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, არსებული 

საგანძურის, ისტორიული მნიშვნელობის ტაძრების, რელიგიური კერების აღდგენა-

რეაბილიტაცია და ახალი კერების მშენებლობის ხელშეწყობა. 

მიზანი - კულტურული და რელიგიური მემკვიდრეობის მოვლა. 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული 

რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა 

დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 

ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით 

უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი 

ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 
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ათას ლარში 

პროგრამ

ული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

06 00 
ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა 
1,720.5 2,398.8 2,265.8 2,195.0 2,200.0 2,205.0 

06 01 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფა 

134.7 135.0 215.0 135.0 135.0 135.0 

06 02 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე  

სოფლებში მცხოვრები ოჯახების 

დახმარება 

28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-

ოატრონობის სერვისების 

მიწოდების ხელშეწყობა 

142.7 168.0 182.0 190.0 195.0 200.0 

06 04 
ამბულატორიების შენობების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია   
0.0 227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
  მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1,414.5 1,868.8 1,868.8 1,870.0 1,870.0 1,870.0 

06 05 01 

მხედველობით მკვეთრად და 

მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე (უსინათლო) და 

სმენადაქვეითებულ (ყრუ-

მუნჯობა ICD H-90.6; H-91.9) 

პირთა ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 

74.4 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

06 05 02 
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს 

დღეგრძელთა დახმარება 
5.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

06 05 03 

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და 

მშობლის (მშობლების) 

უფლებაშეზღუდული შვილების  

დახმარება 

28.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

06 05 04 
მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
106.8 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 

06 05 05 

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატი-

ტით დაავადებული  ადამიანების  

ერთჯერადი სოციალური და 

სამედიცინო დახმარება 

53.3 55.0 88.8 90.0 90.0 90.0 

06 05 06 

იშვიათი დაავადებების მქონე და 

მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნა-ლობას 

დაქვემდებარებულ, ცერებრალური 

დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, 

სინდრო-მით, არომატული 

ამინომჟავების მეტაბოლიზმის 

დარღვევების მქონე 

(ფენილკეტონურია, სხვა 

ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – 

E70.1), გლუტენის დაავადება 

(ცელიაკია ICD K90.0), კანის 

ქრონიკული (თანდაყოლილი 

იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფა-ლიით 

და ოჯახური ხმელთაშუა-ზღვის 

ცხელებით დაავადებუ-ლი 

ადამიანების სამედიცინო და 

სოციალური დახმარებადა სამედიცინო 

დახმარება 

217.9 215.0 200.0 200.0 200.0 200.0 
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პროგრამ

ული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

06 05 07 
მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურება 
27.4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

06 05 08 
სტუდენტებისა და სპორტსმენების 

დახმარება 
28.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 

06 05 09 

სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის სამედიცინი 

დახმარება 

119.0 216.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

06 05 10 

 ონკოლოგიური (ონკოპათოლო-

გიური) ავადმყოფების 

სამედიცინო დახმარება 

325.7 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 

06 05 11 
სოციალური პროექტების 

თანადაფინანსება 
240.8 243.0 250.0 250.0 250.0 250.0 

06 05 12 
უფასო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 
30.7 54.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

06 05 13 

ხანძრებისა (გარდა განზრახ 

გამოწვეული ხანძრისა) და 

სტიქიური მოვლენებით 

საცხოვრებელ ბინებზე 

მიყენებული ზარალისათვის 

ოჯახისადმი დახმარება 

25.8 50.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

06 05 14 

საქართველოს თავისუფლებისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის-

თვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) 

ოჯახების სოციალური დახმარება 

34.9 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

06 05 15 
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების 

დახმარება თანადაფინანსებით 
8.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

06 05 16 

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად 

მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 

ოჯახების დახმარება 

1.2 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 17 მარტოხელა მშობლის დახმარება 35.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

06 05 18 

სოციალურად დაუცველი, 

უკიდურესად მძიმე 

მდგომარეობაში, მიუსაფარი, 

უსახლკაროდ დარჩენილი 

მოსახლეობის ქირით 

უზრუნველყოფის ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება 

31.6 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

06 0519 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობე-

ბის და ინდივიდუალური საცხოვ-

რებელი სახლების მესაკუთრეთა 

გაერთიანებების თანადაფინანსება 

0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

06 05 20 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლე-

ბისთვის (ბენეფიციარების) 

დახმარების გაწევა 

2.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

06 05 21 

გორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

სოციალურად დაუცველი 

უსახლკაროდ დარჩენილი 

ადამიანების კაპიტალური ან/და 

დროებითი საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა 

17.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

06 05 22 2019 წლის 01 იანვრიდან სასჯელ 

აღსრულების დაწესებულებიდან 

განთავისუფლებული ყოფილი 

0.0 2.0 10.0 10.0 10.0 10.0 



გორის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი  39 

 

პროგრამ

ული 

კოდი 
დასახელება 

2018 

წლის  

ფაქტი 

2019 

წლის  

გეგმა 

2020 

წლის 

პროექტი 

2021  

წლის 

პროგნოზი 

2022  

წლის 

პროგნოზი 

2023  

წლის 

პროგნოზი 

მსჯავრდებულების სოციალური 

ფულადი დახმარება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 

2019 წლის 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

209-2022 წლების 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 01  215,0 620,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  ა(ა)იპ გორის  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს 

შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა. ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე 

ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით.  

საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება-გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა; 

საეთერო დროის შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემებზე. 

მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას სანიტარიული 

ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-

ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელების ხელშეწყობა. 

მიზანი - მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, თამბაქოს მეორადი კვამლისაგან მოსახლეობის 

დაცვა, ინფექციური კონტროლის გაძლიერება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობის 

სერვისის მიწოდების ხელშეწყობა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 182.0 767.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტო 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ცხოველის ყოფნის შემთხვევაში, 

მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი 

ავტომობილით, თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების 

შემთხვევებში გაუწევს, როგორც მედიკამენტოზურ, ასევე, ქირურგიულ მკურნალობას. უპატრონო 

ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ. უპატრონო ძაღლები 

განთავსდებიან საკარანტინო ვოილერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე. 

ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ 

კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა, არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული 

გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდება ძაღლის 

დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის 

შემდეგ, მუნიციპალურ ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება 

ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე. 

მიზანი - მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ცხოველებისგან სხვადასხვა ვირუსული 

დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია. 

 

ქვეპროგრამის  

დასახელება  

კოდი 
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული 

(ყრუ-მუნჯობა ICD H-90.6; H-91.9) პირთა 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 01 80,0 320,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 
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ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამით განხორციელდება მკვეთრად  გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით; 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად 

გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა ICD H-90.6; H-

91.9) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) 

ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა 

დახმარება  

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 02 9,0 36,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უხუცესებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.  

პროგრამის მიზანია ოჯახების ფინანსური უზრუნველყოფა.     

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების 

დახმარება, რომელთა მშობლებსაც 

შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-

მოვალეობები  
   

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 03 30,0 120,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამით განხორციელდება (0-დან 18 წლამდე) დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ 

ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები 
ერთჯერადი დახმარება სტაციონარული მკურნალობისათვის 500 (ხუთასი) ლარი; (0-დან 18 

წლამდე) დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული 

შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარი. 

მიზანი - ობოლი ბავშვების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 04 145,0 580,0 
ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ერთჯერადად მე-3 შვილის შეძენაზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 

150000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 0-დან 18-წლამდე 3-შვილიანი 

ოჯახები; ერთჯერადად 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 18- წლამდე 

0-დან 150000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიანი ოჯახები. 

ერთჯერადად (თითო ბავშვზე) 200 (ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 18-

წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახები. 

მიზანი - მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დიალიზზე მყოფი და C-ჰეპატიტით 

დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი 

სოციალური და სამედიცინო დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 05 88,8 358,8 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 
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ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

დიალეზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს - 500 (ხუთასი) 

ლარით; C-ჰეპატიტით დაავადებული 0-დან 150000-ის ჩათვლით სოციალური ქულის მქონე 

ბენეფიციარებს გაეწიოთ სამედიცინო დახმარება (კვლევა) 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ 

ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარე-

ბული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, 

დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟა-

ვების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე 

(ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია 

ICD70.0 – 70.1), გლუტენის დაავადება 

(ცელიაკია IC 90.0), კანის ქრონიკული 

(თანდაყოლილი იქთიოზი IC 80), ჰიდროცეფა-

ლიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის 

ცხელებით დაავადებული ადამიანების 

სამედიცინო და სოციალური დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023  წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 06 200,0 800,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

1) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ, 

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის 

დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), კანის 

ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური 

ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო სტაციონარული, 

ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების და მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 500 

(ხუთასი) ლარის ოდენობით; 

2) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, გლუტენის დაავადებით (ცელიაკია ICD K90.0) 

და ფენილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება განისაზღვროს 

ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; 

3) (0-დან 18 წლამდე) აუტიზმის სპექტრის მქონე (F84.0; F84.1) ბავშვების სამედიცინო 

სტაციონარული ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, 

თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 07 20,0 80,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ-ვეტერანთა, სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 

განისაზღვროს 300 (სამასი) ლარით. 

მიზანი - სარიტუალო მომსახურება. 

 

ქვეპროგრამის  

დასახელება  

კოდი 
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 08 37,0 148,0 
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ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სოციალურად დაუცველი 0-დან 100000-ის ჩათვლით სოციალური ქულის მქონე აკრედიტებული 

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების და ოლიმპიურ სახეობებში საქართველოს ნაკრების 

წევრი ან/და კანდიდატი სპორტსმენების ერთჯერადი დაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარის 

ოდენობით. 

მიზანი - სოციალურად დაუცველი სტუდენტების და სპორტსმენების ფინანსური მხარდაჭერა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

სამედიცინო დახმარება 

2019 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2019-2022 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 09 200,0 800,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის  

აღწერა და 

მიზანი 

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ კვლევა, რაც არ არის 

გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 150000-ის ჩათვლით სოციალური 

სარეიტინგო ქულა დახმარებას მიიღებენ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი)ლარის 

ოდენობით; სამედიცინო სტაციონალური მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსებას 

მიიღებენ ერთჯერადად არაუმეტეს  400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) 

ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება  

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 10 400,0 1600,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული 

მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; 

კვლევა არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;  მედიკამენტები არაუმეტეს 300 (სამასი) 

ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 11 250,0 1000,0 
ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი  ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი სოციალური პროექტების 

თანადაფინანსებით განხორციელდება მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების 

პრობლემის გადაჭრა-მოგვარება ან/და პრევევცია, რაც ხელს შეუწყობს სოციალური 

კეთილდრეობის გაუმჯობესებას. 

მიზანი - მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამიზნე ჯგუფს მიკუთვნებული მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა მათ საჭიროებაზე მორგებული,მრავალფეროვანი ჯანდაცვისა და სოციალური 

სერვისებიტ, კეთილსაიმედო გარემოს შექმნით და ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე მიმართული პროექტებით. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 12 60,0 240,0 
ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 
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ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ფარგლებში გორის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ: 

ა) პარკინსონიზმით და ეპილეფსიით დაავადებულ ბენეფიციარებს;  

ბ) 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის 

მიმოქცევის მოშლით; შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II-ით (ინსულინდამოუკიდებელი); 

ბრონქიალური ასთმით დაავადებულ პირებს; ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე 

ადამიანებს; თვალის ქრონიკული დაავადება (გლაუკომა) სამედიცინო კოდი H40-დან H42-ის 

ჩათვლით; H42*. 

პროგრამა არ ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ ქრონიკული 

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. 

მიზანი - დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობისათვის მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული 

ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით 

საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული 

ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 13 30,0 120,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ 

ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 3000 (სამი)ათასი ლარის 

ოდენობით. 

მიზანი - დაზარალებული ოჯახების დახმარება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საქართველოს თავისუფლებისა და 

ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების 

სოციალური დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 14 53,0 212,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა 

დახმარება: 300 (სამასი) ლარი; 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე 

მსოფლიო ომის ვეტერანზე და 26 მაისს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

მებრძოლ ვეტერან შშმ პირზე - 300 (სამასი) ლარი; ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით 17 

ოქტომბერი - 200 (ორასი) ლარი. 

მიზანი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება 

თანადაფინანსებით 

2020 წლის 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 05 15 10,0 40,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური 

(ბენეფიციარებს) დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) 

ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

მარტოხელა მშობლის დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 05 17 40,0  160,0               
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ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-

წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (0-

დან – 70 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა; 

ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-

წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (70 

000-დან – 100 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა; 

ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-

წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (100 

000-დან – 150 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა. 

მიზანი - მარტოხელა მშობლის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის  

დასახელება  

კოდი 
სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე 

მდგომარეობაში, მიუსაფარი, უსახლკაროდ 

დარჩენილი მოსახლეობის ქირით 

უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 18 100,0 400,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად მძიმე 

მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა ქირით უზრუნველყოფა განხორციელდება 

წლის განმავლობაში ფულადი დახმარების გზით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 

საცხოვრებელ ფართში ყოველთვიურად - 100 (ასი) ლარის ოდენობით. 

მიზანი - მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების დახმარება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების, 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

მესაკუთრეთა გაერთიანებების 

თანადაფინანსების თანამონაწილეობის 

წილის დაფინანსება 

2019 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2019-2022 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 19 2,0 8,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000-ის ჩათვლით) თანამონაწილეობის წილის 

დაფინანსებას, რომლებიც გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების 

თანადაფინანსების პროგრამაში მონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან, სრულად 

უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო 

ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით. 

მიზანი - სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის  

დასახელება  

კოდი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის 

(ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა 

2019 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2019-2022 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 20 4,0       16,0       

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 

300 (სამასი) ლარის ოდენობით. 

მიზანი - ბენეფიციართა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 
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ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გორის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 

უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების 

კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 21 100,0 400,0 

ქვეპროგრამის  

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის  

აღწერა და 

მიზანი 

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთათვის კაპიტალური 

ან/და დროებითი საცხოვრისის შეძენა და უსახლკაროებზე გადაცემა. საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთი წლის განმავლობაში, გორის მუნიციპალიტეტის 

მერიის წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მიერ, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მაჟორიტარი წევრის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

მიზანი - უსახლკარო ადამიანების საბინაო პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
2019 წლის 1 იანვრიდან სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებიდან განთავისუფლებული 

ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური 

ფულადი დახმარება 

2019 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2019-2022 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 05 22 10,0 40,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც უნდა განხორციელდეს პირადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება, 

ქონების რეგისტრაცია, კომუნიკაციების შეყვანა და დარეგისტრირება პირად საკუთრებაში, 

პირად საკუთრებაში არსებული  კომუნალური გადასახადების (დავალიანება) დაფარვა; 

დახმარებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 2019 წლის 1 იანვრიდან 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულები. 

მიზანი - სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი პატიმრების 

სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

 

     მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა 

სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო 

გადაწყვეტილებები) მომსახურება  და კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის 

ამაღლება და სტაჟირება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახურის დაფინანსებას. 
ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფინანსური უზრუნველყოფა 

2020 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

2020-2023 წლების 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

01 04 681.6 2620.1 

პროგრამის 

განმახორციელებელი გორის  მუნიციპალიტეტის მერია 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული 

სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს 

ყოველი თვის ბოლო თარიღისა. მათ შორის: 

- სოფლების ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის და ზემო ხვითის წყალსადენის რეაბილიტაცის - 

298,3 ათ. ლარი 

- ქალაქს სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია - 126,0 ათ. ლარის ოდენობით 
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- 4 ცალი ნაგავმზიდი მარქანის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა - 155,3 ათ. 

ლარის ოდენობით 

- სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 60,0 ათ. 

ლარი     

პროგრამის მიზანია სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა და გორის  მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების 

შეთანხმებული გრაფიკის სესაბამისად დადგენილ ვადებში დაფარვა   

     

 

  


