
 

 

 

2022 წელი

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ანგარიში



2022

ზრდა

31,9
მილიონი

86,8 
მილიონი

დამტკიცებული

54,9
მილიონი

ინფრასტრუქტურა 42,9 მილიონი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 3,6  მილიონი

განათლება 13,2 მილიონი

კულტურა, ახალგაზრდული,

სპორტი
7,5  მილიონი

ჯანმრთელობის დაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა
3, 2 მილიონი ლარი

ეკონომიკური განვითარება 5,3 მილიონი

წლის ბიუჯეტი



2022 ინფრასტრუქტურა

22 სოფელი

25,9 კმ

59,8 კმ

ბერშუეთი 

წედისი 

ბნავისი 

ოლოზი 

ღვარები 

ხიდისთავი

ზემო ნიქოზი

ზემო ხვითი

ტირძნისი

ანტონოვის ქუჩა

სააკაძის ქუჩა

ქუთაისის ქუჩა

აბაშიძის ქუჩა

არაგველის ქუჩა

ქუჩიშვილის ქუჩა 

ბესიკის ქუჩა

იაკობ ჯუღაშვილის ქუჩა

აღმაშენებლის გამზირი

ცხინვალის გზატკეცილი

რაზმაძის ქუჩა

რობაქიძის ქუჩა

გვერდწითელის ქუჩა

გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა

ჩერქეზიშვილის ქუჩა

სოხუმის ქუჩა

ბაგრატიონის ქუჩა

სანიაღვრე

სისტემა  

18 260 მეტრი

 

საფეხმავლო 

11 286 მეტრი

 17 ქუჩა 

10,3 კმ

183 004 მ

საგზაო

ქვახვრელი

კირბალი

ატენი

ბერბუკი 

ტინისხიდი

დიდი გორიჯვარი

შერთული

ხელთუბანი

ახალდაბა 

მეღვრეკისი 

შინდისი

აძვი 

ჯარიაშენი

იგეგმება

 23,6 კმ

 ხიდისთავის, ატენისა

და ბოშურის გზა 

 ტირძნისის, დიცის, ერედვისა

და ხეითის გზა



სასმელი წყლის 

ქიწნისი

ტყვიავი

კოშკები

რიეთი

შინდისი

უფლისციხე

ზერტი

შერთული

დიცი

მღებრიანი

ქიწნისის მეურნეობა

8 175

ბენეფიციარი

გამყოფი ხაზის

მიმდებარე 11 სოფელში

სისტემები

ფხვენისი

ქორდი

მერეთი

არბო 

ქერე

კარბი

ფლავი

ფლავისმანი

ერგნეთი

პატარა მეჯვრისხევი

დიდი მეჯვრისხევი

11 სოფელი



ხელთუბანი

ქიწნისი

ქვახვრელი

რეაბილიტაცია

აშენდა 

მეჯვრისხევი

მეღვრეკისი

გორი, ანწუხელიძის ქუჩა

საბავშვო ბაღები

5 ახალი საბავშვო ბაღი
რეაბილიტაცია

სკოლები

ქერეს სკოლა

გორის #8 სკოლა

ქიწნისი

მეჯვრისხევი

მერეთი

დიცი

უფლისციხე

აშენდა მიმდინარეობს მშენებლობა  

საქაშეთი

ახალდაბა



ტინისხიდი

ვარიანი

კარალეთი

ახალდაბა

პატარა გორიჯვარი

 

გორი

ანწუხელიძის ქუჩა

ელიოზიშვილის ქუჩა

მუსხელიშვილის ქუჩა 

8 სკვერი

სკვერები

9 აპრილის სკვერის რეაბილიტაცია



ფლავისმანი

მეღვრეკისი

ქვახვრელი

ხიდისთავი

ტირძნისი

არბო

გორი, ელიოზიშვილის ქუჩა

გორი, მუსხელიშვილის ქუჩა

გორი, შინდისის გმირების გზატკეცილი

სივრცეებისპორტული

 მოეწყო

9 სპორტული

მოედანი

სპორტული დარბაზი (მშვიდობის 12/ა)

 

საფეხბურთო სკოლა

რეაბილიტირდა



კარალეთიდან ერგნეთის საგუშაგომდე

კარალეთი

სვენეთი

ხელთუბანი

დიდი გარეჯვარი

მეჯვრისხევი

კვარხეთი

ზერტი

ფაბრიკის დასახლება

ფლავი

გორი 

ცხინვალის გზატკეცილი

ინფრასტრუქტურა

გარეგანათება
    ნაპირსამაგრი სამუშაოები

მიმდინარეობს ძველი ხიდის რეაბილიტაცია

მდინარე მტკვრის  ნაპირსამაგრი  კედელი 

ძველი ხიდიდან ახალბაღამდე 

პროექტის ღირებულება 4 მლნ. ლარამდეა

 

წმინდაწყლის დასახლებაში მდინარე ლიახვის სანაპირო 

მოეწყობა ახალი ბულვარი



2022

ამხანაგობების

თანადაფინანსების

პროგრამა

 

30 პროექტი

 648 000 ლარი

მოქალაქეების ჩართულობა 

ინფრასტრუქტურული პროგრამები

სოფლის 

პროგრამა

 

104 პროექტი

1 488 201 ლარი

სამოქალაქო

ბიუჯეტი

 

28 პროექტი

2 170 233 ლარი

ინფრასტრუქტურული

პროექტების 

 თანადაფინანსების

პროგრამა

 

4 პროექტი

183 131 ლარი



პროგრამა ,,განახლებული რეგიონები"  გორში 

პრემიერ - მინისტრის ინიციატივით დაწყებული პროგრამის ფარგლებში

სტალინის გამზირზე ფასადების რეაბილიტაცია 



ახალბაღის რეაბილიტაცია

საბავშვო მოედნები

ექსტრემალური მოედნები

სავარჯიშო სივრცე

კაფე "ოდესა"

ველობილიკი

დენდროლოგია



 სახლების რეაბილიტაცია ზარდიაანთკარში

რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაზიანებული

 28 სახლის რეაბილიტაცია 

 

გამყოფი ხაზის მიმდებარედ

სოფელ ზარდიაანთკარში დაზიანებული სახლების

რეაბილიტაციაზე ტენდერია გამოცხადებული



მდინარის კალაპოტების გაწმენდა

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

პარკირება

მოსაცდელების რეაბილიტაცია 

ხიდების რეაბილიტაცია 

სახურავების რეაბილიტაცია

სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოვლა -

პატრონობა

საგზაო მონიშვნები

გარეგანათების მოწყობა

სარწყავი სისტემის მოწყობა

დაირგო 3000 - ზე მეტი ნერგი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა



ცხინვალის გზატკეცილის, ტყვიავის და

პუშკინის ქუჩების გადაკვეთაზე

 

სტალინისა და თამარ მეფის

გამზირების გადაკვეთაზე 

ტრანსპორტი

ახალი შუქნიშნები

 

 უფასო Wi - Fi  
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში

ამ ეტაპზე მოქალაქეებს  თანამედროვე სტანდარტების

შესაბამისი 30  ავტობუსი ემსახურება

2022 წელს გაიზარდა მგზავრთა რაოდენობა

2021 წლის ნოემბერი - 3 806 მგზავრი

2022 წლის ნოემბერი - 9 106 მგზავრი



 ბენეფიციარების რაოდენობა - 8 682

 

დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა  2  8 8 3  0 0 0  ლ ა რ ი

2022 წელი

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



 

სოციალური და ჯანდაცვის სერვისები
 

პროგრამის ბიუჯეტი  - 270 000 ლარი 

10 არასამთავრობო  ორგანიზაციის 

15 პროექტი

ბენეფიციართა რაოდენობა - 3 500  

 

ჯანდაცვის სერვისები

გამოყოფილი თანხა - 1 350 000 ლარი  

ისარგებლა 3 698 - მა ბენეფიციარმა

გამოყოფილი თანხა 1 063 500 ლარი 

ისარგებლა 1 484 - მა  ბენეფიციარმა

სოციალური  პროექტების 

თანადაფინანსების პროგრამა 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  

  199 500 ლარი

კოვიდინფექციის დიაგნოსტიკა

 მოსახლეობის კვლევები: 

კოვიდინფექციისა და გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია(რისკ

ჯგუფებში) 

შერჩევითი კონტროლი სანიტარული ნორმების დაცვაზე

          C ჰეპატიტი

          აივ-ინფექცია 

          შიდსი

          ტუბერკულოზი

სოციალური სერვისებიჯანდაცვის სერვისები



·"კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი"

·საზოგადოება "ბილიკი"

· სკრის სათემო ასოციაცია "ბეთლემი"

·საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს        კარიტასი"

·"საქართველოს სამარიტელთა კავშირი"

·"საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება"

·ასოციაცია "თანხმობა"

·"ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების

დასაქმებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის ცენტრი"

·„შენი თბილი კერა“ - მოხუცებულთა თავშესაფარი

·„საქართველოს უსინათლოთა კავშირი“

2022

 

თანადაფინანსებული პროექტები
 



 კოტეჯები 3  უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი  ოჯახისთვის 

              

98 ოჯახი სოციალურ საცხოვრისში

173 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა

 

მიუსაფარი ოჯახების დახმარება
 



განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა

არაფორმალური

განათლება

 
სწავლება და დასაქმების

ხელშეწყობა

 

თურქული, ინგლისური 

და იტალიური ენების 

 შემსწავლელი უფასო

კურსები

სტრატეგიული განვითარების  სააგენტო

ენების  შემსწავლელი უფასო კურსები"წარმატებული მომავლისთვის"

"იდეა აქციე საქმედ"

"სოციალურად დაუცველი ქალების დასაქმება სწავლების გზით"

"ნეოლაბი - ადგილობრივი ახალგაზრდების წარმატების

ლაბორატორია გორის მუნიციპალიტეტში"

"საზაფხულო ბანაკი 2022"

"გორის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლის 

100%-იანი საგრანტო ქულის მქონე აბიტურიენტების დაჯილდოება

500 ლარით" 

"2022 წლის  გორის ეტალონი მოსწავლის გამოვლენა"

 7 პროექტი



წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და ხელშეწყობა

წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა

ეროვნულ გამოცდებში 100 % -იანი გრანტის მქონე 

39 ახალგაზრდა დაჯილდოვდა 500  ლარით



 სკოლამდელი განათლება 

 

 

  

 

63 საბავშვო ბაღი
 
19  ქალაქში

44 სოფლად 

5 318 აღსაზრდელი 

დაემატა 9 ჯგუფი
 

 

 

 
გასულ  წელთან შედარებით, გაიზარდა   კვების თანხა

ერთ აღსაზრდელზე დღეში

3,53 ლარიდან  6,098 ლარამდე

 

  სკოლამდელი განათლება 
ბიუჯეტი  - 9 646 942 ლარი

2022 წელს  ხელფასები გაიზარდა 10%-ით 

 

2023 წელს იგეგმება საბავშვო ბაღის 

ყველა თანამშრომლის ხელფასი გაიზარდოს 100 ლარით 

 



კულტურის ხელშეწყობა

  
უფასო საშობაო სპექტაკლი და საჩუქრები სოციალურად

დაუცველი და იძულებით გადაადგილებული 500 ბავშვისთვის 

კერამიკის კურსი ახალგაზრდებისთვის გივი ტატულაშვილის

სახელოსნოში

ტიხრული მინანქრის  კურსი  შშმ პირებისთვის

„Art House 2022“ 

ერისთავის თეატრის გასტროლი მალტის საერთაშორისო

ფესტივალზე

,,მზიანი ღამე" - ,,კანუდოსის" კონცერტები ლომჭაბუკთან

ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „მაჩაბელი“ 

 ,,გორი - ლაშქრობა ცხოვრების წესი“ 

ნიქოზი 2022 - ანიმაციური ფილმების ფესტივალი 

 „სიმღერა საქართველოს“ - „კანუდოსი“, თინათინ ჭულუხაძე

„ექსპედიცია სტეფანწმინდაში - ბანაკი ახალგაზრდებისთვის 

 

 თანადაფინანსებული 11 პროექტი

 

კულტურული ღონისძიებების პროექტების 

ხელშეწყობა და თანადაფინანსება



მოსწავლე - ახალგაზრდების 

არაფორმალური განათლება

 

კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის განვითარების სააგენტო

  
"საზაფხულო სკოლა" დევნილი 

და სოციალურად დაუცველი

ბავშვებისათვის

,,საზაფხულო სკოლა’’ 9 - 11

წლის მოსწავლეებისათვისქართული ცეკვა

ქართული საკრავები

სიმღერა (ფოლკლორი და საესტრადო) 

ხატვა

თეატრალური სტუდია

ინგლისური

რუსული

ქართული

თანამედროვე ცეკვები

ჭრა-კერვა

მხატვრული კითხვა

ბუნება

ხელგარჯილობა

სახელოვნებო და საგანმანათლებლო 

წრეები
 

ფუნქციონირებს 25 წრე 

11  - სოფლებში 

15 -  ქალაქში
წრეებში ჩართულია 500 - მდე ბავშვი



კულტურული ღონისძიებები

 

        გორის დღე 2022

   2

 

      ღვინის დღეები გორში

ემეგობრე პოლიციას



კულტურული ღონისძიებები

  

 

 მნიშვნელოვანი ღონისძიებები

 

 

 

ნართების კონცერტი

აშშ - ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჯაზბენდის 

 ,,Rhine River Ramblers’’ კონცერტი

ბავშვთა დაცვის დღე 

ელექტრონული მუსიკის საღამოები 

გორის დღე 2022

26 მაისი

ახალი წელი

 



ტურიზმის ხელშეწყობა

 

გორის ციხის რეაბილიტაცია

საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა  ატენსა და

გორიჯვრის ეკლესიის მიმდებარედ

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა

ახალი ტურისტული მარშრუტების შემუშავება



გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ხელოვნების სახლი „Art House“

 
სხვადასხვა თემატიკაზე შექმნილი ქუჩის მხატვრობა

 

 4 ლოკაცია
გამოჩენილი გორელი მოღვაწეები

სპორტი

აბსტრაქტული სტილი

თავისუფალი სტილი



ზაფხულის სპორტული თამაშები 2022

ქართლის თასი 2022

 

ორგანიზატორები:

შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

 

თენგიზ ბურჯანაძის

სახელობის სტადიონმა

ფეხბურთში შიდა

ქართლის რეგიონული

პირველობის ფინალს

უმასპინძლა

მინი ფეხბურთში  მუნიციპალური

პირველობის გამარჯვებული 

ტინისხიდის ადმინისტრაციული

ერთეულის გუნდი გახდა

  

 მონაწილეობას იღებდა

 20 გუნდი

სპორტი



საფეხბურთო სკოლაში ბავშვების

რაოდენობა გაიზარდა

151  -ით

 

 

2022 წელი - 731 ბავშვი

2021 წელი - 580 ბავშვი

 

  2022 წელი - 2 572  ბავშვი

2021 წელი -  2 373 ბავშვი

     ბავშვების რაოდენობა

გაიზარდა 199 აღსაზრდელით
 

სპორტის 20 სახეობა 

 

 5  სპორტული სკოლა

1 სპორტული ცენტრი 

2  სპორტული კლუბი

სპორტი

ფუნქციონირებს 

კლუბები: 

,,გოლდენ გორი"  და ,,სხირელის კლუბი"

სექციები ქალაქის გარდა ფუნქციონირებს 

7 სოფელში

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონმა 

 ეროვნული ნაკრებისა და 

ასაკობრივი ნაკრების არაერთ მატჩს უმასპინძლა

 



სპორტი

სპორტი

 საქართველოს აბსოლუტური ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში

"ყველა ვარსკვალავის "   მატჩი კალათბურთში

 საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდოში ჭაბუკთა შორის

 საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდოში ახალგაზრდებს შორის

 

 გიორგი კანდელაკის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში

ახალგაზრდებს შორის

ნუგზარ სხირელის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ახალგაზრდებს შორის 

 

 პირველად გორში 

სპორტის სასახლეში გაიმართა



სპორტი

გორმა პირველად ძიუდოს წლის მთავარ საკლუბო ტურნირს - 

 ევროპის ჩემპიონთა ლიგას უმასპინძლა

შეჯიბრებაში 25 ქვეყნის 143 

 სპორტსმენი მონაწილეობდა

გორში ძიუდოს მსოფლიო

ვარსკვლავებმა იასპარეზეს



ახალგაზრდების ხელშეწყობა

ახალგაზრდული  პროექტები

,,ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი" 

ახალგაზრდული ფორუმების ორგანიზება

მიმდინარეობს ,,სასკოლო თვითმმართველობის 

პროგრამა"

წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება

 6 ახალგაზრდული პროექტის თანადაფინანსება

 
„ზამთრის თვითმმართველობის ბანაკი 2022"

„სასკოლო დებატები 2022“

„ახალგაზრდები ჯანსაღი მომავლისთვის“

ბიისის საზაფხულო ბანაკი 

ქართული კულტურის დღეები - ერევანი 2022“

ახალგაზრდული დღეები

 



ახალგაზრდული ბანაკები

პირველად  წარმატებით განხორციელდა  პროექტი 

,,საზაფხულო ბანაკი 2022“ 

ახალგაზრდების  ჩართულობის გაზრდა   

ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში

  200 ახალგაზრდა ბაკურიანის ბანაკში

450 ახალგაზრდა ბობნევის ბანაკში
 ტრენინგები, 

შემეცნებითი, კულტურული, სპორტული

და გასართობი აქტივობები



 

ჯილდო საუკეთესო პრაქტიკისთვის 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტი  „სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების“

სფეროში განხორციელებული პროექტის საუკეთესო პრაქტიკად

აღიარებისთვის დაჯილდოვდა

 

სერტიფიკატი ძალადობის შედეგად ფსიქოთერაპიის საჭიროების მქონე

ბავშვების სპეციალური რეაბილიტაციის პროგრამისთვის გადმოგვეცა

 

პროგრამა 18 წლამდე ძალადობის შედეგად ფსიქოლოგიური

რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვის ან ოჯახის  ფსიქოლოგიური

რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსებას ითვალისწინებს



სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო გაფორმდა მემორანდუმი ახალგაზრდულ

საბჭოსთან
მემორანდუმი ევროპის საბჭოსთან

სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამა
სამოქალაქო  ბიუჯეტი

მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა

მუნიციპალური თანადაფინანსების

პროგრამები 



სიახლე

 

 

 

მიზანი - მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდა

შედეგი - წარმოდგენილია საპროექტო

განაცხადების მაქსიმალური რაოდენობა

 

 

 

შეიქმნა ,,ახალგაზრდული კლუბი"კამპანია

მევგეგმავჩემიქალაქისბიუჯეტს

"სამოქალაქო ბიუჯეტის 2022" ფარგლებში

  94 განაცხადი



გორის მუნიციპალიტეტის მერია

 

gorimunicipality_cityhall/

მადლობა ნდობისთვის და

თანამშრომლობისთვის!
 www.gori.gov.ge

0370 27 00 06

 
გორის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 
გორის მუნიციპალიტეტის მერია

 

http://www.gori.gov.ge/?fbclid=IwAR03MxQb0CoqCNfKYDHL93qMo1X-7UUMbjYH6UZuHIc8n-ez_wj5i-SLDWM

