
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, 

პროგრამები/ქვეპროგრამები 

 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის 

მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-

შენახვა და სხვა. 

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის და სოფლების 

დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების 

ფონდის ხელშეწყობით ქალაქის და სოფლების ცენტრალური გზების კეთილმოწყობის 

თანადაფინანსება. მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით 

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება და სხვა. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   

 მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. 

 ეკონომიკური ინტენსივობის ზრდა. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა. 

 

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აზომვითი 

ნახაზების და საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონალური 

განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. 

 

 



 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ 

გარდაბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სატუმბო-სადგურების მოვლა-პატრონობა 

და სხვა.  

 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  

განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე 

განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა 

კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და სხვა.  

 დასუფთავების ღონისძიებები  

 პროგრამა მოიცავს ქალაქ გარდაბნის და სოფლების დაგვა–დასუფთავებას და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების 

ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება 

ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც 

უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო 

საფრთხეების თავიდან აცილება. 

 ბინათმშენებლობა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების 

სახურავების რეაბილიტაცია და სხვა.  

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   

 განათებული მუნიციპალიტეტი; 

 გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; 

 გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; 

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე 

ზედამხედველობის გაუმჯობესება. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; 

 გატანილის ნარჩენების რაოდენობა; 

 რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; 

 რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. 

 



 მუნიციპალუტეტის  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  

პროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა არსებული სკვერები, სადღესასწაულო 

დღეებისათვის გაფორმდება ქალაქი,  რეაბილიტირდება ქალაქის საკუთრებაში არსებული 

სხვადასხვა შენობები. 

 კეთილმოწყობის ხარჯები  

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და 

სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები, ადმინისტრაციული შენობების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია, 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, 

ქლორის შეძენის ხარჯები. აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის მასშტაბით 

მგზავრების სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა (მათ შორის მოსწავლეების და 

პედაგოგების უფასო ტრანსპორტირება) და სხვა.  

 

 განათლება  

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება 

საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი 

რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი 

განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების 

დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 

 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას 

იღებენ 2-დან 6 წლამდე ბავშვები.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს 

ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; 

 საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი 

 



შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა. 

 აღსაზრდელთა რაოდენობა. 

 

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად 

აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, 

ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე 

ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების 

ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი 

პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული 

შესაძლებლობების გამოვლინება. 

 

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა 

სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა 

და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება 

სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების 

ორგანიზაბას. 

საქართველოში ფეხბურთის პოპულარიზაციისა და განვითარებისკენ მიმართული 

ღონისძიებების მხარდაჭერა (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N107 26.02.2016). 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა. 

 

 

 



 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, სახელოვნებო სკოლების, 

ბიბლიოთეკების, მუზეუმის და კულტურის ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

გრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 

დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და სხვა. ასევე ხდება 

რაიონში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით. 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 მოსახლეობაში კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება; 

 მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; 

 კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; 

 კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა. 

 

 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით 

ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის 

ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების 

განხორციელება და სხვა. 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური 

გამოყენება. 

 ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა. 

 



შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

 განხორციელებული პროექტები რაოდენობა; 

 პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა 

 

 მოსახლეობის 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 დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით 

ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა 

მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას 

სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი 

ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

 არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის 

ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; 

 დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. 

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი 

რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; 

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და 

ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების 

გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; 

 სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და 

ბუნკერებში  და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის 

გაუმჯობესება; 

 ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები 

დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების 

თავიდან აცილება; 

 მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, 

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით 

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და 



შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის 

ღონისძიებები. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:   

 მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისაგან. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

 ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა. 

 პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა. 

 

სოციალური პროგრამები 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური 

დახმარებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი 

ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო 

მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. 

 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. 

 დიალეზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დახმარება. 

 C ჰეპატიტით დაავადებულთა დახმარება. 

 დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება. 

 უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარება. 

 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა. 

 ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა. 

 შშმ პირთა დაცვა. 

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში ინტეგრირებული ბავშვების 

დახმარება. 

 სტუდენტების დახმარება.  

 

 

 

 



 მმართველობა და თავდაცვა 

პრიორიტეტი მოიცავს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ 

განსახორციელებელი მმართველობითი ღონისძიებებისა  და წვევამდელების სავალდებულო 

სამხედრო სამსახურში გაწვევის ღონისძიებების დაფინანსებას. 

 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები  

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და 

ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის 

სტრუქტურული ერთეულების (გამგეობა, საკრებულო), შენახვის ხარჯები, მათ შორის: 

თანამდებობრივი სარგო, პრემია, და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს. 

სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს და სხვა. 

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება 

მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება 

და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 

 


