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საკრებულოს 

დადგენილება № 
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გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 
თავი I 

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 39,204.0 39,397.5 8,039.6 31,357.9 38,559.0 303.0 38,256.0 

გადასახადები 7,204.1 6,700.0 0.0 6,700.0 33,111.0 0.0 33,111.0 

გრანტები 28,294.8 29,459.3 8,039.6 21,419.7 1,424.6 303.0 1,121.6 

სხვა შემოსავლები 3,705.2 3,238.2 0.0 3,238.2 4,023.4 0.0 4,023.4 

ხარჯები 23,785.8 24,923.1 329.2 24,593.9 27,403.4 303.0 27,100.4 

შრომის ანაზღაურება 3,713.3 3,850.8 111.6 3,739.2 3,921.0 122.0 3,799.0 

საქონელი და მომსახურება 3,140.6 3,235.7 46.4 3,189.3 3,392.5 36.0 3,356.5 

პროცენტი 170.0 386.9 0.0 386.9 281.7 0.0 281.7 

სუბსიდიები 13,367.0 14,156.6 135.0 14,021.6 16,947.8 135.0 16,812.8 

გრანტები 344.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოციალური უზრუნველყოფა 1,475.8 1,644.0 36.2 1,607.8 1,466.0 10.0 1,456.0 

სხვა ხარჯები 1,574.5 1,649.1 0.0 1,649.1 1,394.5 0.0 1,394.5 



დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

საოპერაციო სალდო 15,418.2 14,474.4 7,710.4 6,763.9 11,155.6 0.0 11,155.6 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14,314.5 20,201.4 9,271.8 10,929.6 10,899.8 0.0 10,899.8 

ზრდა  15,084.6 20,731.4 9,271.8 11,459.6 11,449.8 0.0 11,449.8 

კლება 770.1 530.0 0.0 530.0 550.0 0.0 550.0 

მთლიანი სალდო 1,103.7 -5,727.0 -1,561.3 -4,165.7 255.8 0.0 255.8 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 945.2 -5,874.4 -1,561.3 -4,313.1 0.0 0.0 0.0 

ზრდა 1,360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 1,360.9 0.0   0.0 0.0 0.0 

კლება 415.7 5,874.4 1,561.3 4,313.1 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 415.7 5,874.4 1,561.3 4,313.1 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების ცვლილება -158.5 -147.4 0.0 -147.4 -255.8 0.0 -255.8 

კლება 158.5 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 

საშინაო 158.5 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და 

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლ

ები 

შემოსულობები 39,974.2 39,927.5 8,039.6 31,887.9 39,109.0 303.0 38,806.0 

შემოსავლები 39,204.0 39,397.5 8,039.6 31,357.9 38,559.0 303.0 38,256.0 

არაფინანსური აქტივების კლება 770.1 530.0 0.0 530.0 550.0 0.0 550.0 

გადასახდელები 39,029.0 45,801.9 9,601.0 36,200.9 39,109.0 303.0 38,806.0 

ხარჯები 23,785.8 24,923.1 329.2 24,593.9 27,403.4 303.0 27,100.4 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,084.6 20,731.4 9,271.8 11,459.6 11,449.8 0.0 11,449.8 

ვალდებულებების კლება 158.5 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 



დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლ

ები 

ნაშთის ცვლილება 945.2 -5,874.4 -1,561.3 -4,313.1 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38 559,0 ათასი ლარის 

ოდენობით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 39,204.0 39,397.5 8,039.6 31,357.9 38,559.0 303.0 38,256.0 

გადასახადები 7,204.1 6,700.0 0.0 6,700.0 33,111.0 0.0 33,111.0 

გრანტები 28,294.8 29,459.3 8,039.6 21,419.7 1,424.6 303.0 1,121.6 

სხვა შემოსავლები 3,705.2 3,238.2 0.0 3,238.2 4,023.4 0.0 4,023.4 

 

მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 33 111,0 ათასი ლარის 

ოდენობით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის  

ფონდებიდან  

გამოყოფილი  

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ 

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის  

ფონდებიდან  

გამოყოფილი  

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ 

ლები 

      გადასახადები 7,204.1 6,700.0 0.0 6,700.0 33,111.0 0.0 33,111.0 

საშემოსავლო გადასახადი 2,223.7 2,100.0  2,100.0 0.0  0.0 

დამატებული ღირებულების 

გადასახადი 
    28,511.0  28,511.0 

     ქონების გადასახადი 4,980.3 4,600.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 4,600.0 

საქართველოს საწარმოთა                     

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3,276.2 3,320.0  3,320.0 3,320.0  3,320.0 

უცხოურ  საწარმოთა                    

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 10.6 0.0   0.0   

ფიზიკურ პირთა  

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 65.2 52.0 0.0 52.0 52.0 0.0 52.0 



დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის  

ფონდებიდან  

გამოყოფილი  

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ 

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის  

ფონდებიდან  

გამოყოფილი  

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ 

ლები 

სასოფლო-სამეურნეო  

დანიშნულების მიწაზე 764.9 652.0 0.0 652.0 652.0 0.0 652.0 

არასასოფლო-სამეურნეო  

დანიშნულების მიწაზე 863.5 576.0 0.0 576.0 576.0 0.0 576.0 

 

მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 424,6 ათასი ლარის 

ოდენობით:  
(ათას ლარებში) 

დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

გრანტები 28,294.8 29,459.3 1,424.6 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის 

მთავრობიდან მიღებული გრანტები 
94.4 710.9 1,121.6 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები 
28,200.4 28,748.4 303.0 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 21,018.8 21,011.8 303.0 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 20,708.8 20,708.8 0.0 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
310.0 303.0 303.0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6,881.6 7,736.6 0.0 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 6,832.0 7,198.3 0.0 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 49.6 0.0 0.0 

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 
0.0 538.4 0.0 

 

მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 023,4 ათასი ლარის 

ოდენობით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

სხვა  შემოსავლები  3,705.2 3,238.2 4,023.4 

შემოსავლები საკუთრებიდან 739.2 605.0 630.0 

პროცენტები 259.3 190.0 200.0 

რენტა 480.0 415.0 430.0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის  
253.8 190.0 200.0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში 

(უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად 
226.2 225.0 230.0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1,122.1 1,073.2 693.4 



დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და 

გადასახდელები 
1,036.1 1,013.0 603.0 

სანებართვო მოსაკრებელი 152.8 130.0 70.0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  

გადავადების მოსაკრებელი 
3.4 3.0 3.0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 574.4 600.0 230.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
305.5 280.0 300.0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 
86.0 60.2 90.4 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 86.0 60.2 90.4 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1,594.7 1,560.0 2,700.0 

 

მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 403,4 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

ხარჯები 23,785.8 24,923.1 329.2 24,593.9 27,403.4 303.0 27,100.4 

შრომის ანაზღაურება 3,713.3 3,850.8 111.6 3,739.2 3,921.0 122.0 3,799.0 

საქონელი და მომსახურება 3,140.6 3,235.7 46.4 3,189.3 3,392.5 36.0 3,356.5 

პროცენტი 170.0 386.9 0.0 386.9 281.7 0.0 281.7 

სუბსიდიები 13,367.0 14,156.6 135.0 14,021.6 16,947.8 135.0 16,812.8 

გრანტები 344.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1,475.8 1,644.0 36.2 1,607.8 1,466.0 10.0 1,456.0 

სხვა ხარჯები 1,574.5 1,649.1 0.0 1,649.1 1,394.5 0.0 1,394.5 

 

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 

899,8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    11 

449,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

01 00 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
188.7 76.0 233.0 



კოდი დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

02 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 
12,788.1 19,715.5 9,895.1 

03 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 484.6 696.8 1,189.0 

04 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1,584.5 180.1 30.0 

05 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა 
38.7 63.0 102.7 

სულ ჯამი 15,084.6 20,731.4 11,449.8 

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0 

ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 
(ათას ლარებში) 

დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

არაფინანსური აქტივების კლება 770.1 530.0 550.0 

ძირითადი აქტივები 109.1 190.0 50.0 

არაწარმოებული აქტივები 661.1 340.0 500.0 

მიწა 661.1 340.0 500.0 

 

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

ფ
უნ

ქც
. 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5,789.5 6,020.3 6,312.8 

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 

5,619.5 5,547.2 5,931.9 

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 
5,619.5 5,447.2 5,831.9 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 100.0 100.0 

7013 
საერთო დანიშნულების მომსახურება 

 
0.0 31.2 39.2 

70131 საერთო საკადრო მომსახურება 

 
0.0 31.2 39.2 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 170.0 441.9 341.7 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 11,891.8 18,186.2 10,582.8 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა 

და მონადირეობა 
0.0 50.0 30.0 

70421 სოფლის მეურნეობა 0.0 50.0 30.0 

7045 ტრანსპორტი 7,968.5 12,697.8 3,761.3 



ფ
უნ

ქც
. 

კო
დ

ი 
დასახელება 

2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7,963.1 12,697.8 3,761.3 

70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 5.4 0.0 0.0 

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0 824.6 1,121.6 

70473 ტურიზმი 0.0 824.6 1,121.6 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის 

სფეროში 
3,923.3 4,613.9 5,669.9 

705 გარემოს დაცვა 296.3 1,456.3 677.0 

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0 125.0 0.0 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 296.3 1,331.3 677.0 

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5,929.0 5,426.2 3,893.6 

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 267.7 270.0 270.0 

7063 წყალმომარაგება 3,871.2 3,346.2 1,181.6 

7064 გარე განათება 1,129.6 1,240.0 1,752.0 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 
660.4 570.0 690.0 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 250.9 278.0 303.0 

7072 ამბულატორიული მომსახურეობა 135.9 143.0 168.0 

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 115.0 135.0 135.0 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7,184.8 5,585.6 6,325.1 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4,083.3 2,824.8 3,587.0 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2,636.5 2,504.3 2,611.6 

7083 
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
26.9 56.5 56.5 

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 120.0 200.0 70.0 

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, 

კულტურისა და რელიგიის სფეროში 
318.0 0.0 0.0 

709 განათლება 5,826.5 6,836.8 8,919.0 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 5,774.9 6,796.8 8,869.0 

7092 ზოგადი განათლება 46.2 40.0 50.0 

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 46.2 40.0 50.0 

7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 5.4 0.0 0.0 

710 სოციალური დაცვა 1,701.8 1,865.2 1,840.0 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოციალური დაცვა 
878.5 1,003.2 950.0 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 658.4 724.8 670.0 

71012 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 

დაცვა 
220.2 278.5 280.0 

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.0 9.0 9.0 

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 59.9 31.2 30.0 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 183.9 211.0 210.0 

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 130.8 92.5 130.0 

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური 441.6 518.2 511.0 



ფ
უნ

ქც
. 

კო
დ

ი 
დასახელება 

2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი 

დაცვის სფეროში 

სულ ჯამი 38,870.4 45,654.5 38,853.2 

 

მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 255,8 ათასი ლარის 

ოდენობით. 

 

მუხლი 11.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 

ათასი ლარის ოდენობით. 

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0,0 

ათასი ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 12.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -255,8 

ათასი ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 13.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის 

ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერის   ბრძანების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 303,0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი; 

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 158,0 ათასი ლარი; 

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ 

გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 

შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის 

ურთიერთგადანაწილება. 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 



მუხლი 16. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 

02 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-

შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლოატაცია და 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზების, სანიაღვრე არხების, 

სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

(პროგრამული კოდი 02 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო, 

სოფლების დამაკავშირებელი და შიდასაუბნო გზების მშენებლობა, მოვლა და რეაბილიტაცია. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია. 

ა.ა) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 01) 

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს ბუხაიძის, ქ.წამებულის, ქუთაისის ქუჩების რეაბილიტაციას, 

აბრამიშვილის ქუჩის საყრდენი კედლის მოწყობას, გორიჯვრის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის და 

სხვა ქუჩების რეაბილიტაციას. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია სუხიშვილის ქუჩის 

შიდაკვარტალური გზების, კახნიაშვილის, გორგასალის, ბარნოვის ქუჩების, კარალეთის 

დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების, დიცი-ქორდი-არბოს, ტირძნისი-თერგვისი-

ბუჟღულაანთუბნის გზების რეაბილიტაცია. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის და თბილისის 

ქუჩების, მღებრიანის გზების რეაბილიტაცია, საყავრის გზის მოხრეშვა და წითელწყაროს გზის 

მონაკვეთზე კლდის მოშლა და გზის გაწმენდა. 

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

(პროგრამული კოდი 02 02) 

პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური 

გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე 

განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია, ელ.ენერგიის 

ღირებულების ანაზღაურება. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სასმელი წყლების სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების, 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა 

გაერთიანებების თანადაფინანსება, სარწყავი არხების მოწყობის,  მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო 

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხელშეწყობა.  

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01) 

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის 

ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე 

განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება,  გარე განათების 

ქსელის გაფართოვება და არსებული ქსელის რეაბილიტაცია, 



„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია გარე განათების გაუმჯობესება 

სოფლებში: სვენეთი, ქვემო შავშვები, წითელუბანი, ნაწრეტი, ზერტი, მერეთი, კოშკი, კარბი, 

რიეთი, კოშკები, ტირძნისი, ბროწლეთი, მეღვრეკისი, ერგნეთი, თერგვისი, დიცი, ქორდი, არბო, 

ტინისხიდი, ვარიანი, ახალდაბა, შინდისი, ფხვენისი, ქიწნისი, ძევერა, ჯარიაშენი, ახრისი, 

მუმლაანთკარი, ქვეში, ახალუბანი, ციცაგიაანთკარი, ბნავისი, მღებრიანი, ბოშური. 

ბ.ბ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 02 02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული 

საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების 

ანაზღაურება) ხელშეწყობა. 

რეგიონალური პროექტის თანადაფინანების პროგრამით დაგეგმილია კარალეთის 

დევნილთა ჩასახლების და ელექტროფიკაციის დასახლების საკანალიზაციო სისტემის და 

გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით 

გათვალისწინებულია სოფელ ხელთუბანში, ქვახვრელში, აძვში სანიაღვრე არხის ბეტონის 

ღარებით მოწყობა. 

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის 

სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების და დევნილთა დასახლებებში 

სასმელი წყლის ჭაბურღილებისა და წყლის საქაჩების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას. ხურვალეთში, ბობნევში და სხვა სოფლებში 

განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

რეგიონალური პროექტის თანადაფინანების პროგრამით დაგეგმილია ნადარბაზევში, 

ყელქცეულში, ზეღდულეთში და არაშენდაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ხურვალეთის სასმელი წყლის 

მაგისტრალის რეაბილიტაცია, შერთულში სასმელი წყლის მილების გაყვანა, ფიცესში სასმელი 

წყლის ავზის და მილების მონტაჟი. 

ბ.დ) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 02 08) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული პროექტების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. 

ბ.ე) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 10) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და 

შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს 

მზადყოფნას პროექტის ღირებულების არაუმეტეს 90%-ის ფარგლებში თანადაფინანსებით 

წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი,  არარეგისტრირებული 

კავშირი, არასამეწარმეო იურიდიული პირი და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი 

ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის 

განხორციელებისათვის. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. 

ბ.ვ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 11) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებებების თანადაფინანსება. 

თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს 



მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობას, 

ექსპლუატაციას და განვითარებას. 

პროექტის წარმომდგენმა ამხანაგობამ უნდა მოახდინოს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების სახურავების რეაბილიტაციის,  სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის 

რეაბილიტაციის, ლიფტების, ფასადის, სადარბაზოების და ეზოების პროექტის საერთო 

ღირებულების მინიმუმ 10%-ით თანადაფინანსება;  

ბ.ზ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული 

კოდი 02 02 12) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდა 

ქალაქი გორისა) სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებას, წყალარინების სისტემების 

გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას და მოქმედი წყალმომარაგების სისტემების გამართული  

მუშაობის უზრუნველყოფას და მომსახურებას. 

უზრუნველყოფს, გორის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სარწყავი წყლის 

ჭაბურღილების და სატუმბო სადგურების გამართულ მუშაობას, საავარიო სამსახურის 

ფუნქციონირებისათვის ადგილზე ორგანიზების გაწევას, წყალარინების, სარწყავი სისტემების 

ჭაბურღილების და სატუმბო სადგურების დაზიანებების ლიკვიდაციას, მოპოვებული წყლის 

რეგულარული ლაბორატორიულ კონტროლს და  წყალმომარაგების  სისტემებში დაზიანებების 

ლიკვიდაციას. 

ასევე უზრუნველყოფს, ქალაქ გორში  სადგურის დასახლებაში არსებული გამწმენდი 

ნაგებობის მოვლა-პატრონობას. 

ბ.თ) ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 02 02 13) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის შედგენის  მესამე ეტაპის სამუშაოების დაფინანსება. 

ბ.ი) სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 14) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის  რეაბილიტაცია. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ატენში სარწყავი 

სისტემის აღდგენა და რეაბილიტაცია. 

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და 

რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, ა(ა)იპ „სტრატეგიული განვითარების 

სააგენტოს“,  ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობას და 

მოსაცდელების რეაბილიტაციას. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო 

გასართობი და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის და სასაფლაოების შემოღობვის 

ღონისძიებები. 

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01) 

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში 

გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და 

დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის 

დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი. 

გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა 

(პროგრამული კოდი 02 03 03) 



ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გარემოსა და იერსახის გაუმჯობესება, ახალი 

სკვერების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება მშვიდობის, ზუბალაშვილების, ყიფიანის, 

ტყვიავის, მუსხელიშვილის, რომელაშვილების ქუჩებზე, ვერხვების დევნილთა დასახლებაში, 

რაგბის სტადიონთან, გარეჯვარში, არაშენდაში, საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში, 

უფლისციხეში, ქვემო არცევში, ფლავისმანში, მარანაში სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

ბავშვთა გასართობი მოედნებით. 

გ.გ) მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  

ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში 

არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ შავშვებში და ერგნეთში 

რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა. 

გ.დ) სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 06) 

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და 

სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის სასპორტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და 

სრულყოფა. სპორტული მოედნების მოწყობა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი 

თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად. 

ამ მიზნით მაღალმთიანი სოფლების განვითარების ფონდის ფარგლებში იგეგმება ერგნეთში 

სპორტული კომპლექსის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის თანადაფინანსება. 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია შინდისის გზატკეცილზე, გორგასალის, 

ღამბარაულის ქუჩებზე, ვერხვების დევნილთა დასახლებაში, კარალეთში, ნადარბაზევში, 

შავშვების დევნილთა დასახლებაში, პატარა ხურვალეთში, მეჯვრისხევში, კვარხეთში, სკრაში, 

ქვახვრელში, ფხვენისში, ქვემო ხვითში, ყელქცეულში, ქიწნისში, ზეღდულეში, ზემო ნიქოზში, 

ტყვიავში, ატენში, ხიდისთავში სპორტული მოედნების ტრენაჟორებით მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

გ.ე) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება 

(პროგრამული კოდი 02 03 07) 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს 

წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე 

ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების მიზანია ზემოაღნიშნული 

ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო რესურსით უზრუნველყოფა. 

გ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 02 03 13) 

ქვეპროგრამის მიზანია: 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების 

შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის 

თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების 

ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების 

ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და 

განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის 

განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, 

მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. 

გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო 



რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური 

დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა. 

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო 

სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი 

ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი 

ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება. 

გ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების 

მოწესრიგება და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა .  

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ რეხაში, ხურვალეთში და 

საქაშეთში სასაფლაოს შემოღობვა, ხოლო სოფელ ფლავში სასაფლაოსთან მისასვლელი 

ხიდისა და წყაროს მოწყობა. 

გ.თ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 02 03 16) 

ქვეპროგრამის მიზანია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებებს 

უზრუნველყოფა, მოსახლეობიდან და საწარმო-ორგანიზაციებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანა და ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება. სააგენტო უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 75 

(სამოცდათხუთმეტი) სოფლიდან და 5 (ხუთი) დევნილთა დასახლებიდან, საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების გატანას, ასევე სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; საკანალიზაციო, შიდა 

სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო 

ფუნქციაშეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებას და ახლით 

ჩანაცვლებას, სპორტული მოედნების, სკვერების და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას და 

მუნიციპალური ქონების მიმდინარე შეკეთებას. 

გ.ი) ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი 

განვითარებისათვის (პროგრამული კოდი 02 03 17) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, ახალგაზრდებისა და ტურიზმთან დაკავშირებული 

სერვისის მიმწოდებლების უნარების გაძლიერება. 

აგრეთვე პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საქმიანობები: ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა; პარკის რეაბილიტაცია; ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა; 

პარკინგისა და სანიტარული ობიექტების მოწყობა; ქალაქის ცენტრსა და ისტორიულ ნაწილში 

ველო-ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ველოსიპედების გაქირავების სერვისის შექმნა; 

სუვენირებისა და სხვა ადგილობრივი პროდუქტების სარეალიზაციო სივრცის შექმნა; ეროვნული 

საკვებისა და ხელნაკეთობების დამამზადებელი სახელოსნოების მოწყობა, სადაც მუშაობის 

პროცესი ნაჩვენები იქნება ვიზიტორებისათვის და გაიყიდება შექმნილი პროდუქცია; პარკში კაფის 

მოწყობისათვის საჭირო სივრცის შექმნა; ახალგაზრდების დასააქმების შესაძლებლობების 

გაზრდის მიზნით მათი უნარების გაძლიერება ტრენინგების, სტაჟირებისა და ბიზნეს-

კონსულტირების სერვისის გზით. 

გ.კ) მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 18) 

ქვეპროგრამის მიზანია მგზავრთა კომფორტული მგზავრობისათვის ავტოტრანსპორტის 

გაჩერების ადგილებზე  მოსაცდელების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ სვენეთში, ქორდში და სხვა სოფლებში 

მოსაცდელების მოწყობა. 

2. განათლება  (პროგრამული კოდი 03 00) 



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. 

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 01) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვის  სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რის გამოც 

მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალი ბაღების მშენებლობას და არსებული სკოლამდელი 

დაწესებულებების რეაბილიტაციას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია №3, №10, №15, №17, ტყვიავის, პატარა გარეჯვრის, 

ბერბუკის და სხვა საბავშვო ბაღების შენობების კაპიტალური შეკეთება. 

რეგიონალური პროექტის თანადაფინანსების ფარგლებში განხორციელდება მეჯვრისხევის 

და ერგნეთი-მეღვრეკისის საბავშვო ბაღების მშენებლობა. 

 „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია ატენში, ვარიანის მეურნეობაში, 

შერთულში, სათემოში და ნიქოზში სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა. 

ბ) განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02) 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე 

აქტივობების განხორციელება, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევა და მათი 

დაგეგმვა-პრეზენტაცია, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის  ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა 

დაინტერესებულ უწყებებთან. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი 

კლასების წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ერთჯერადად ფინანსური დახმარების სახით 

(ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით). 

გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 03 06) 

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო 

დაწესებულებების მართვა, სათანადო ფუნქციონირება და მათი ავტორიზაციის მოთხოვნებთან 

შესაბამისი სტანდარტების რეგულარული ხელშეწყობა. 

გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 62 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით 

განათლებას იღებს საშუალოდ 6142 აღსაზრდელი. 

სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების  

ინფრასტრუქტურულ განვითარება-გაუმჯობესებას და ინკლუზიური განათლების პროცესის 

ხელშეწყობას. 

აგრეთვე, ახორციელებს საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს შესყიდვას კანონით 

დადგენილი წესით და მერიის მიერ შემუშავებული ავტორიზაციის წესის შესაბამისად 

დაწესებულებათა მონიტორინგს. 

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 

00) 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად 

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 პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, 



წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა 

ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვა და სხვა სპორტული სახეობების განვითარების 

ხელშეწყობა და 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 სკოლების გაერთიანების 

მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. 

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ყველა სახეობის 

განვითარება. მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა 

საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა 

სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში დაგეგმილია წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება. 

ასევე გათვალისწინებულია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი „გორის“ ხელშეწყობა (პროგრამული 

კოდი 04 01 06) 

ქვეპროგრამის მიზანია ფეხბურთის სპორტული სახეობის განვითარებისათვის მომავალი 

თაობის მომზადება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთის კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 

ა.გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო 

(პროგრამულიკოდი 04 01 11) 

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი გარემოს შექმნა და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა-პოპულარიზაცია; სპორტის სხვადასხვა სახეობებისა და 

სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება და განვითარება; მასობრივი სპორტის 

განვითარების ხელშეწყობა; განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა 

და მათი განვითარების ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობების 

მაღალ დონეზე სწავლება-ორგანიზების წარმართვა; სხვადასხვა სახის ღონისძიებების - 

ტურნირების მომზადება და გამართულად ჩატარების უზრუნველყოფა. 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) 

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების 

დაგეგმვას და ჩატარებას, ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების, საქველმოქმედო 

ღონისძიებების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას, 

მოსახლეობის პოზიტიური განწყობის შექმნას, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანების და ჯგუფების 

წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი მიძღვნილი 

დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებით.  მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის 

მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს  ბიბლიოთეკის, მემორიალური და ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მუზეუმების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის  ფინანსურ 

მხარდაჭერას.  

ბ.ა) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 

04 02 08) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საინფორმაციო გაზეთის გამოცემის უზრუნველყოფა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც 



მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ 

წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში. 

ასევე უზრუნველყოფს, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის საგანმანათლებლო, 

შემოქმედებითი და შემეცნებითი შინაარსის ჟურნალის გამოცემის ხელშეწყობას. 

ბ.ბ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 04 02 09) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული ნაგებობების დაცვა. 

ბ.გ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების 

პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 10) 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი   არასამთავრობო 

ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და 

ფესტივალების  თანადაფინანსების უზრუნველყოფა, რომელიც ემსახურება კულტურული 

სფეროს გაუმჯობესებას. 

ბ.დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო (პროგრამული კოდი 04 02 17) 

ქვეპროგრამის მიზანია კულტურისა და ტურიზმის ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და 

განვითარების ხელშეწყობა; გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიული, ლიტერატურული და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია; ქართული მწერლობისა და ხალხური 

შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის შემოქმედებითი 

ნიჭის გამოვლენა-განვითარების და ინტელექტუალური დონის ამაღლების ხელშეწყობა. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03) 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ნიჭიერი და აქტიური ახალგაზრდების წახალისება და 

თანადაფინანსება. 

გ.ა) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფინანსური დახმარება ყველა იმ ორგანიზაციისა, 

რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული 

ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა 

და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14–29 წ). 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისიტროს 

მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში 

აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ 

კლუბებში ჩასართავად. 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული განყოფილება საჯარო სკოლებსა, თუ 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებელის 

სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში დაკავებულ 

ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი 

და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04) 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური 

დაწესებულებების  ფინანსური მხარდაჭერა. 

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 05 00) 

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 შეღავათებით 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. 

ა) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 01) 

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

ფუნქციების დაფინანსება, კერძოდ: 

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი 

აღრიცხვა, 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 (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის 

გაუმჯობესება; 

- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და 

მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; 

- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, 

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის 

დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების 

ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 

ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს 

ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) 

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ბინადარი ცხოვეელების 

მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე ჰუმანური პრინციპებისა და 

მეთოდების გამოყენებით ურბანულ გარემოში ადამიანისა და ცხოველების თანარსებობის 

უსაფრთხო და მეგობრული გარემოს შექმნა. 

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული 

ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა. 

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05) 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა 

ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

გ.ა) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 01) 



ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 

(ორას ორმოცდაათი) 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 ფარგლებში. 

0-დან 18 წლამდე სმენადაქვეითებულ (ყრუ-მუნჯობა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ალრის ფარგლებში. 

გ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების 

ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული 

შვილების  დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0–დან 18 წლამდე 

პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) 

ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 

წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი) 

ლარის ოდენობით. 

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

ერთჯერადად თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო 

ქულის მქონე 4-შვილიანი ოჯახები. 

ერთჯერადად თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახები. 

გ.ე)  დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი 

სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალეზზე მყოფი  ადამიანების 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ 

სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  ერთჯერადი 

სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

გ.ვ) (0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების 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 თანადაფინანსება (პროგრამული 

კოდი 05 05 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების 

მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური 

ხმელთაშუა ზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, 

ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 

500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 



ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული 

ადამიანების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) სამედიცინო სტაციონალური, 

ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. 

გ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 

(ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის 

ხარჯების ანაზღაურება დამკრძალავი ბიუროდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე. 

გ.თ) სტუდენტებისა და სპორტსმენებისა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 

ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა 

სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, 

მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახებიდან, 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით 

სარეიტინგო ქულა. 

ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც 

აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება 

არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

გ.ი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 

05 10) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება: 

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და 

გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება 

განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით 

მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება 

გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან 

გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით 

სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის 

პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 

70%-ით, გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად 

საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს 

ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით. 

გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ 

ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს 

მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან 

მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-

ით. 

გ.კ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება 

(პროგრამული კოდი 05 05 11) 



ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული 

სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 

(სამასი) ლარის ოდენობით. 

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არა 

უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. 

0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების 

სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად 

არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, 

არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

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. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ 

სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში. 

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით 

დაავადებული; 100 000-დან 150 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის 

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

ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 

(ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის 

ფარგლებში. 

გ.ნ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით 

საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 

05 05 15) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი 

დახმარება არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. 

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე 

მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით. 

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა 

(ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების 

ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. 

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს 

თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების 

დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 

მაისი). 



გ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 

05 05 17) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის 

ოდენობით. 

გ.ჟ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა 

მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 0-დან 47 000-მდე 

სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.  

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა 

მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 47000-დან 57 000-მდე 

სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. 

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა 

მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 57000-დან 65 000-მდე 

სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

გ.რ) სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, 

უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 21) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, სოციალურად 

დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარების ყოველთვიური, თვეში 

არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარით ქირით უზრუნველყოფა. 

გ.ს) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22) 

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

დაფინანსებას, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ 

მონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან, სრულად უზრუნველყოფს გორის 

მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით. 

გ.ტ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) დახმარების გაწევა 

(პროგრამული კოდი 05 05 23) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არა უმეტეს 

200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

დ.უ) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 

უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 24) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი გეგმავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების 

კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფას. 

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული 

კოდი 01 00) 

პროგრამა ითვალისწინებს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

ადმინისტრაციული და შესაბამისი აპარატების შენახვისა და ფუნქციონირების ხელშეწყობას, 

კადრების შერჩევისა და მომზადება-გადამზადების ხელშეწყობას; სარეზერვო ფონდების 

განკარგვასა და ვალის მართვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 

 



მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
(ათას ლარებში) 

ო
რ

გ.
 კ

ო
დ

ი 

დასახელება 

2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

  გორის მუნიციპალიტეტი 39,029.0 45,788.9 9,601.0 36,187.9 39,109.0 303.0 38,806.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 248.0 328.0 11.0 317.0 328.0 12.0 316.0 

  ხარჯები 23,785.8 24,910.1 329.2 24,580.9 27,403.4 303.0 27,100.4 

  შრომის ანაზღაურება 3,713.3 3,850.8 111.6 3,739.2 3,921.0 122.0 3,799.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,084.6 20,731.4 9,271.8 11,459.6 11,449.8 0.0 11,449.8 

  ვალდებულებების კლება  158.5 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 

01 00 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
5,930.0 6,167.7 158.0 6,009.7 6,568.5 158.0 6,410.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 248.0 328.0 11.0 317.0 328.0 12.0 316.0 

  ხარჯები 5,600.8 5,931.3 158.0 5,773.3 6,079.8 158.0 5,921.8 

  შრომის ანაზღაურება 3,713.3 3,850.8 111.6 3,739.2 3,921.0 122.0 3,799.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.7 76.0 0.0 76.0 233.0 0.0 233.0 

  ვალდებულებების კლება  140.6 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,077.5 1,050.0 0.0 1,050.0 1,133.8 0.0 1,133.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 40.0   40.0 40.0   40.0 

  ხარჯები 1,064.2 1,045.0 0.0 1,045.0 1,100.8 0.0 1,100.8 

  შრომის ანაზღაურება 792.7 661.2 0.0 661.2 685.0 0.0 685.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.3 5.0 0.0 5.0 33.0 0.0 33.0 

  ვალდებულებების კლება 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4,388.0 4,222.2 0.0 4,222.2 4,540.1 0.0 4,540.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 207.0 276.0   276.0 276.0   276.0 

  ხარჯები 4,200.4 4,151.2 0.0 4,151.2 4,340.1 0.0 4,340.1 

  შრომის ანაზღაურება 2,789.4 3,074.0 0.0 3,074.0 3,114.0 0.0 3,114.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 71.0 0.0 71.0 200.0 0.0 200.0 

  ვალდებულებების კლება 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 

  ხარჯები 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 



ო
რ

გ.
 კ

ო
დ

ი 

დასახელება 

2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

01 04 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

298.3 589.3 0.0 589.3 597.4 0.0 597.4 

  ხარჯები 170.0 441.9 0.0 441.9 341.7 0.0 341.7 

  ვალდებულებების კლება  128.3 147.4 0.0 147.4 255.8 0.0 255.8 

01 05 
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური 
166.2 162.0 158.0 4.0 158.0 158.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 12.0 11.0 1.0 12.0 12.0   

  ხარჯები 166.2 162.0 158.0 4.0 158.0 158.0 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 131.2 115.6 111.6 4.0 122.0 122.0 0.0 

01 06 

კადრების მომზადება-გადამზადება, 

კვალიფიკაციის ამაღლება და 

სტაჟირება 
0.0 31.2 0.0 31.2 39.2 0.0 39.2 

  ხარჯები 0.0 31.2 0.0 31.2 39.2 0.0 39.2 

02 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
18,386.5 25,132.6 9,114.2 16,018.4 15,907.4 0.0 15,907.4 

  ხარჯები 5,597.4 5,417.1 0.0 5,417.1 6,012.3 0.0 6,012.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,788.1 19,715.5 9,114.2 10,601.3 9,895.1 0.0 9,895.1 

  ვალდებულებების კლება 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
7,963.7 12,697.8 7,551.4 5,146.4 3,761.3 0.0 3,761.3 

  ხარჯები 533.1 784.5 0.0 784.5 398.0 0.0 398.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,430.0 11,913.3 7,551.4 4,361.9 3,363.3 0.0 3,363.3 

  ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 01 
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია 

და მოვლა-შენახვა 
7,963.7 12,697.8 7,551.4 5,146.4 3,761.3 0.0 3,761.3 

  ხარჯები 533.1 784.5 0.0 784.5 398.0 0.0 398.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,430.0 11,913.3 7,551.4 4,361.9 3,363.3 0.0 3,363.3 

  ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
6,421.6 8,090.1 1,562.8 6,527.3 5,605.6 0.0 5,605.6 

  ხარჯები 2,075.2 1,830.6 0.0 1,830.6 2,048.0 0.0 2,048.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,346.4 6,259.5 1,562.8 4,696.7 3,557.6 0.0 3,557.6 

02 02 01 
გარე განათების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
1,129.6 1,240.0 0.0 1,240.0 1,752.0 0.0 1,752.0 



ო
რ

გ.
 კ

ო
დ

ი 

დასახელება 

2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

  ხარჯები 850.8 700.0 0.0 700.0 850.0 0.0 850.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 278.8 540.0 0.0 540.0 902.0 0.0 902.0 

02 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 0.0 125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 03 
საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა 

და რეაბილიტაცია  
82.6 1,024.3 632.2 392.1 677.0 0.0 677.0 

  ხარჯები 33.5 45.0 0.0 45.0 40.0 0.0 40.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.1 979.3 632.2 347.1 637.0 0.0 637.0 

02 02 04 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი 

პროექტები 
158.0 307.0 307.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 158.0 307.0 307.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 05  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 3,871.2 3,346.2 552.6 2,793.6 1,181.6 0.0 1,181.6 

  ხარჯები 180.5 205.6 0.0 205.6 220.0 0.0 220.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,690.7 3,140.6 552.6 2,588.0 961.6 0.0 961.6 

02 02 06  

გაზგაყვანილობის სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 07  საკადასტრო რუკების მომზადება 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 08  

საპროექტო დოკუმენტაციისა და 

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობის მომსახურება 
51.9 701.0 71.0 630.0 630.0 0.0 630.0 

  ხარჯები 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.2 701.0 71.0 630.0 630.0 0.0 630.0 

02 02 09 

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის 

განვითარების სააგენტოს  

ხელშეწყობა 
24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები  24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 10 
ინფრასტრუქტურული პროექტების  

თანადაფინანსება 
148.4 136.7 0.0 136.7 175.0 0.0 175.0 

  ხარჯები  148.3 65.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 71.7 0.0 71.7 175.0 0.0 175.0 
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2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 
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ლები 

სახელმწიფო 
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ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

02 02 11 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

და ინდივიდუალური საცოხვრებელი 

სახლების მესაკუთრეთა 

გაერთიანებების თანადაფინანსება 

267.7 270.0 0.0 270.0 270.0 0.0 270.0 

  ხარჯები 267.7 270.0 0.0 270.0 270.0 0.0 270.0 

02 02 12 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის, 

ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური 

599.7 570.0 0.0 570.0 690.0 0.0 690.0 

  ხარჯები 548.5 545.0 0.0 545.0 668.0 0.0 668.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.2 25.0 0.0 25.0 22.0 0.0 22.0 

02 02 13 

ქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის შედგენის 

ხელშეწყობა 
77.9 320.0 0.0 320.0 200.0 0.0 200.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.9 320.0 0.0 320.0 200.0 0.0 200.0 

02 02 14 
სარწყავი არხების  

მოწყობა-რეაბილიტაცია 
0.0 50.0 0.0 50.0 30.0 0.0 30.0 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 0.0 50.0 30.0 0.0 30.0 

02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3,976.3 4,344.7 0.0 4,344.7 6,540.5 0.0 6,540.5 

  ხარჯები 2,964.2 2,802.0 0.0 2,802.0 3,566.3 0.0 3,566.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,011.8 1,542.8 0.0 1,542.8 2,974.2 0.0 2,974.2 

  ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 01 
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის 

ღონისძიებები 
28.3 30.0 0.0 30.0 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 28.3 30.0 0.0 30.0 40.0 0.0 40.0 

02 03 02 შადრევნის რეაბილიტაცია 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 03 

სკვერებისა და გაზონების 

ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია  

და მოვლა-შენახვა 
520.5 267.4 0.0 267.4 435.0 0.0 435.0 

  ხარჯები 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 510.5 267.4 0.0 267.4 435.0 0.0 435.0 

02 03 04 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო 

სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა 
22.8 44.9 0.0 44.9 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.8 44.9 0.0 44.9 0.0 0.0 0.0 
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2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 
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შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

02 03 05 

მუნიციპალური შენობების და 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების,  სახურავების,  ლიფტების 

და ეზოების კეთილმოწყობა 

191.9 44.5 0.0 44.5 167.0 0.0 167.0 

  ხარჯები 67.3 4.5 0.0 4.5 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 124.6 40.0 0.0 40.0 157.0 0.0 157.0 

02 03 06 
სპორტული მოედნების მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 
268.5 63.9 0.0 63.9 754.0 0.0 754.0 

  ხარჯები 268.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 63.9 0.0 63.9 754.0 0.0 754.0 

02 03 07 

დეფექტური აქტების, პროექტების და 

ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების 

დაფინანსება 
275.4 284.9 0.0 284.9 414.4 0.0 414.4 

  ხარჯები 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.4 281.3 0.0 281.3 414.4 0.0 414.4 

02 03 08 
ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა 

უზრუნველყოფის სამსახური 
35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 09 

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის 

მერიის გამწვანების და სანერგე 

მეურნეობის  ხელშეწყობა 
157.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 155.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 10 
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
11.4 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.4 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 

02 03 12 

ა(ა)იპ ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

კეთილმოწყობის სამსახურის 

ხელშეწყობა 

1,229.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 1,229.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 13 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების 

სააგენტოს ხელშეწყობა 
198.9 363.4 0.0 363.4 306.0 0.0 306.0 

  ხარჯები 198.9 361.6 0.0 361.6 303.0 0.0 303.0 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.8 0.0 1.8 3.0 0.0 3.0 
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საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

02 03 14 სასაფლაოების შემოღობვა 0.0 20.0 0.0 20.0 119.0 0.0 119.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 0.0 20.0 119.0 0.0 119.0 

02 03 15 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის სამსახურის 

ხელშეწყობა 
979.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 970.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 16 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის სააგენტოს 

ხელშეწყობა 
0.0 2,386.5 0.0 2,386.5 3,173.5 0.0 3,173.5 

  ხარჯები 0.0 2,386.5 0.0 2,386.5 3,100.0 0.0 3,100.0 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 73.5 

02 03 17 

ადგილობრივი ეკონომიკური 

შესაძლებლობების გაძლიერება 

გორში მდგრადი განვითარებისთვის 
0.0 824.6 0.0 824.6 1,121.6 0.0 1,121.6 

 
ხარჯები 0.0 15.8 0.0 15.8 113.3 0.0 113.3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 808.8 0.0 808.8 1,008.3 0.0 1,008.3 

02 03 18 მოსაცდელების მოწყობა 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 

02 04 
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 

ღონისძიებების დაფინანსება 
24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 განათლება 5,839.7 6,836.8 157.6 6,679.2 8,919.0 0.0 8,919.0 

  ხარჯები 5,341.9 6,140.0 0.0 6,140.0 7,730.0 0.0 7,730.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 484.6 696.8 157.6 539.2 1,189.0 0.0 1,189.0 

  ვალდებულებების კლება 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
2,101.7 643.1 157.6 485.5 1,097.0 0.0 1,097.0 

  ხარჯები 1,640.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.8 643.1 157.6 485.5 1,097.0 0.0 1,097.0 

03 02 
განათლების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 
46.2 40.0 0.0 40.0 50.0 0.0 50.0 

  ხარჯები 46.2 40.0 0.0 40.0 50.0 0.0 50.0 

 03 03 
სასკოლო მზაობის ცენტრის 

ხელშეწყობა 
5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 

ა(ა)იპ ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა 

მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა 

836.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

  ხარჯები 836.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

ადრეული და სკოლამდელი 

სააღმზრდელო საჯარო 

დაწესებულებათა მართვის 

სააგენტოს ხელშეწყობა 

2,849.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 2,812.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 06 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს 

ხელშეწყობა 
0.0 6,153.7 0.0 6,153.7 7,772.0 0.0 7,772.0 

  ხარჯები 0.0 6,100.0 0.0 6,100.0 7,680.0 0.0 7,680.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 53.7 0.0 53.7 92.0 0.0 92.0 

04 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და 

სპორტი 
6,916.9 5,521.7 0.0 5,521.7 5,571.1 0.0 5,571.1 

  ხარჯები 5,331.7 5,341.5 0.0 5,341.5 5,541.1 0.0 5,541.1 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,584.5 180.1 0.0 180.1 30.0 0.0 30.0 

  ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სპორტის განვითარების  

ხელშეწყობა 
3,573.5 2,760.9 0.0 2,760.9 2,833.0 0.0 2,833.0 

  ხარჯები 2,264.0 2,594.0 0.0 2,594.0 2,823.0 0.0 2,823.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,309.5 166.9 0.0 166.9 10.0 0.0 10.0 

04 01 01 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
195.5 341.9 0.0 341.9 365.0 0.0 365.0 

  ხარჯები 195.5 341.9 0.0 341.9 365.0 0.0 365.0 

04 01 02 

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის 

სპორტული სკოლების გაერთიანების 

ხელშეწყობა   
1,561.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 1,554.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 03 
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა 
13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 05 
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის 

სტადიონის რეაბილიტაცია 
1,271.9 164.0 0.0 164.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,271.9 164.0 0.0 164.0 0.0 0.0 0.0 
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შემოსავ- 

ლები 

04 01 06 

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის 

ფეხბურთის კლუბ გორის 

ხელშეწყობა 
436.8 543.0 0.0 543.0 612.0 0.0 612.0 

  ხარჯები 410.5 541.1 0.0 541.1 605.0 0.0 605.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.3 1.9 0.0 1.9 7.0 0.0 7.0 

04 01 07 

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სპორტული ცენტრის 

ხელშეწყობა 
94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 90.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 11 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სპორტის განვითარებისა და 

ხელშეწყობის სააგენტო 
0.0 1,712.0 0.0 1,712.0 1,856.0 0.0 1,856.0 

  ხარჯები 0.0 1,711.1 0.0 1,711.1 1,853.0 0.0 1,853.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0 

04 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
2,867.9 2,540.8 0.0 2,540.8 2,648.1 0.0 2,648.1 

  ხარჯები 2,592.3 2,527.6 0.0 2,527.6 2,628.1 0.0 2,628.1 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.0 13.3 0.0 13.3 20.0 0.0 20.0 

  ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 01 
კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
14.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 14.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 

04 02 02 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გაერთიანების 

ხელშეწყობა 

574.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 358.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 03 

ა(ა)იპ ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო 

ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა 
39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 04 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცენტრის ხელშეწყობა 

567.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 563.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

04 02 05 
ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

მუზეუმის ხელშეწყობა 
183.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 06 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

მემორიალური  მუზეუმის 

ხელშეწყობა 
34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 07 

ა(ა)იპ ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის 

ხელშეწყობა 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 08 
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა 
26.9 56.5 0.0 56.5 56.5 0.0 56.5 

  ხარჯები 26.9 53.3 0.0 53.3 56.5 0.0 56.5 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 

04 02 09 
გორის ციხის მიმდებარე 

ტერიტორიის დაცვა 
61.2 61.2 0.0 61.2 69.6 0.0 69.6 

  ხარჯები 61.2 61.2 0.0 61.2 69.6 0.0 69.6 

04 02 10 

კულტურული ღონისძიებების 

პროექტების ხელშეწყობა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 
131.9 199.0 0.0 199.0 120.0 0.0 120.0 

  ხარჯები 131.9 199.0 0.0 199.0 120.0 0.0 120.0 

04 02 12 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

ფოლკლორული ანსამბლი                             

„მაჩაბელას“ ხელშეწყობა 
241.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 241.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 13 

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურისა და დასვენების პარკ 

„ახალბაღის“ ხელშეწყობა 

241.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 241.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 14 
სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს 

აბანოს რეაბილიტაცია 
46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 15 

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდობისა და კულტურის 

განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა 
593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 587.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 16 
ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის 

ხელშეწყობა 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

  ხარჯები 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 17 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

კულტურისა და ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობის 

სააგენტო 

0.0 2,221.1 0.0 2,221.1 2,402.0 0.0 2,402.0 

  ხარჯები 0.0 2,211.1 0.0 2,211.1 2,382.0 0.0 2,382.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 20.0 

04 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
355.5 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

  ხარჯები 355.5 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

04 03 01 
ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის 

ტურიზმის ცენტრი 
318.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 02 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

ღონისძიებები 
37.4 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

  ხარჯები 37.4 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

04 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
120.0 200.0 0.0 200.0 70.0 0.0 70.0 

  ხარჯები 120.0 200.0 0.0 200.0 70.0 0.0 70.0 

05 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

და  სოციალური უზრუნველყოფა 
1,955.9 2,143.2 171.2 1,972.0 2,143.0 145.0 1,998.0 

  ხარჯები 1,913.9 2,080.2 171.2 1,909.0 2,040.3 145.0 1,895.3 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 63.0 0.0 63.0 102.7 0.0 102.7 

  ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 

ხელშეწყობა 
115.0 135.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 

  ხარჯები 115.0 135.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 

05 02 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე  

სოფლებში მცხოვრები ოჯახების 

დახმარება 

24.4 25.2 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 24.4 25.2 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სპეციალური სერვისების მიწოდების 

სააგენტოს ხელშეწყობა 
97.2 143.0 0.0 143.0 168.0 0.0 168.0 

  ხარჯები 97.2 110.0 0.0 110.0 165.3 0.0 165.3 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 33.0 0.0 33.0 2.7 0.0 2.7 

05 04 
სოფლებში ამბულატორიებისათვის  

ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 05 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1,680.6 1,840.0 11.0 1,829.0 1,840.0 10.0 1,830.0 



ო
რ

გ.
 კ

ო
დ

ი 

დასახელება 

2017  

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ-

ლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

  ხარჯები 1,677.4 1,810.0 11.0 1,799.0 1,740.0 10.0 1,730.0 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 100.0 0.0 100.0 

  ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 05 01 

მხედველობით მკვეთრად და 

მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

(უსინათლო) და სმენადაქვეითებული 

(ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება 

26.9 72.4 0.0 72.4 80.0 0.0 80.0 

  ხარჯები 26.9 72.4 0.0 72.4 80.0 0.0 80.0 

05 05 02 
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს 

დღეგრძელთა დახმარება 
7.0 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 

  ხარჯები 7.0 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 

05 05 03 

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და 

მშობლის (მშობლების) 

უფლებაშეზღუდული შვილების  

დახმარება 

22.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

  ხარჯები 22.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

05 05 04 
მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
132.3 145.4 0.0 145.4 145.0 0.0 145.0 

  ხარჯები 132.3 145.4 0.0 145.4 145.0 0.0 145.0 

05 05 05 

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით 

დაავადებული  ადამიანების  

ერთჯერადი სოციალური და 

სამედიცინო დახმარება 

47.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 

  ხარჯები 47.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 

05 05 06 

(0-დან 18 წლამდე) 

დაავადებული ბავშვების 

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 თანადაფინანსება 

49.7 206.1 0.0 206.1 200.0 0.0 200.0 

  ხარჯები 49.7 206.1 0.0 206.1 200.0 0.0 200.0 

05 05 07 
მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურება 
15.3 30.0 11.0 19.0 20.0 10.0 10.0 

  ხარჯები 15.3 30.0 11.0 19.0 20.0 10.0 10.0 
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საკუთარი 

შემოსავ- 

ლები 

05 05 08 

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 

გამოხატული უსინათლო, 

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, 

დაუნის სინდრომით, არომატული 

ამინომჟავების მეტაბოლიზმის 

დარღვევების მქონე, გლუტენის 

დაავადება, კანის ქრონიკული და 

ჰიდროცეფალიით დაავადებული 

ადამიანების სამედიცინო და 

სოციალური დახმარება 

143.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 143.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 05 09 
სტუდენტებისა და სპორტსმენების 

დახმარება 
27.0 37.5 0.0 37.5 37.0 0.0 37.0 

  ხარჯები 27.0 37.5 0.0 37.5 37.0 0.0 37.0 

05 05 10 
სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება 
152.9 146.0 0.0 146.0 200.0 0.0 200.0 

  ხარჯები 152.9 146.0 0.0 146.0 200.0 0.0 200.0 

05 05 11 

ონკოლოგიური 

(ონკოპათოლოგიური) 

ავადმყოფების სამედიცინო 

დახმარება 

449.9 508.8 0.0 508.8 400.0 0.0 400.0 

  ხარჯები 449.9 508.8 0.0 508.8 400.0 0.0 400.0 

05 05 12 

სქოლიოზით დაავადებული 

ბავშვების სამკურნალო-

სარეაბილიტაციო დახმარება 

8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 05 13 
სოციალური პროექტების 

თანადაფინანსება 
236.3 260.2 0.0 260.2 250.0 0.0 250.0 

  ხარჯები 236.3 260.2 0.0 260.2 250.0 0.0 250.0 

05 05 14 
 უფასო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 
83.6 97.0 0.0 97.0 60.0 0.0 60.0 

  ხარჯები 83.6 97.0 0.0 97.0 60.0 0.0 60.0 

05 05 15 

ხანძრებისა (გარდა განზრახ 

გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური 

მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე 

მიყენებული ზარალისათვის 

ოჯახისადმი დახმარება 

21.6 32.5 0.0 32.5 30.0 0.0 30.0 

  ხარჯები 21.6 32.5 0.0 32.5 30.0 0.0 30.0 

05 05 16 

საქართველოს თავისუფლებისა და 

ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების 

სოციალური დახმარება 

47.0 53.4 0.0 53.4 53.0 0.0 53.0 

  ხარჯები 47.0 53.4 0.0 53.4 53.0 0.0 53.0 

05 05 17 
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების 

დახმარება თანადაფინანსებით 
4.7 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0 

  ხარჯები 4.7 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0 
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05 05 18 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 

მარტოხელა პენსიონერების, შშმ 

პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე 

ბენეფიციარების დახმარება 

37.9 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 37.9 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 

05 05 19 მარტოხელა მშობლის დახმარება 25.6 35.3 0.0 35.3 40.0 0.0 40.0 

  ხარჯები 25.6 35.3 0.0 35.3 40.0 0.0 40.0 

05 05 20 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 

ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში 

ფულადი დახმარება 
32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 05 21 

სოციალურად დაუცველი. 

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. 

მიუსაფარი, უსახლკაროდ 

დარჩენილი მოსახლეობის ქირით 

უზრუნველყოფის ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება 

109.2 60.0 0.0 60.0 100.0 0.0 100.0 

  ხარჯები 109.2 60.0 0.0 60.0 100.0 0.0 100.0 

05 05 22 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

და ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების მესაკუთრეთა 

გაერთიანებების თანადაფინანსება 

0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 

  ხარჯები 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 

05 05 23 

ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლებისათვის 

(ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა 

0.1 3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0 

  ხარჯები 0.1 3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0 

05 05 24 

გორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

სოციალურად დაუცველი 

უსახლკაროდ დარჩენილი 

ადამიანების კაპიტალური ან/და 

დროებითი საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა 

0.0 30.0 0.0 30.0 100.0 0.0 100.0 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 100.0 0.0 100.0 

 

თავი II 

გარდამავალი დებულებანი 

 

მუხლი 18. 

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2017 წლის 21 

დეკემბრის №31 დადგენილება. 

 

 

თავი III 



დასკვნითი დებულებანი 

 

მუხლი 19. 

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                    დავით რაზმაძე 



 გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ 

განმარტებითი ბარათი 

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით შემოსულობების 

მოცულობა შეადგენს - 39109.0 ათ. ლარს. მათ შორის: გადასახადები განისაზღვრა - 

38559.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც თავის მხრივ შედგება დამატებული 

ღირებულების გადასახადის - 28511,0 ათ. ლარისა და ქონების გადასახადის - 4600,0 ათ. 

ლარისგან. გრანტები - 1424.6 ათ. ლარის ოდენობით,(მათ შორის მიზნობრივი 

ტრანსფერის - 303,0 ათ. ლარი და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი - 1121,6 

ათ. ლარი), სხვა შემოსავლები - 4023,4 ათ. ლარის ოდენობით და არაფინანსური 

აქტივების კლება - 550,0 ათ. ლარის ოდენობით. 

გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა - 39109,0 ათ. ლარის ოდენობით. 

ადგილობრივი თვითმმართველობითი  ორგანოების და თვითმმართველობის ბიუჯეტის 

ფორმირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით გათვალისწინებული იქნა საზოგადოებრივი ინტერესები და  

გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა „სამოქალაქო 

ბიუჯეტის“ ფარგლებში თავად შეიმუშაონ და წარმოადგინონ კონკრეტულ დასახლებაში 

არსებული პრიორიტეტული პროექტები რომელთა სავარაუდო მოცულობა 2019 წლის 

ბიუჯეტში - 2710,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. 

ბიუჯეტის გადასახდელები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსების გარდა მიმართულია ბიუჯეტის 4 ძირითადი პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, 

კერძოდ: 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე მიმართულია 

15907,4 ათ. ლარი, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვის ხარჯს – 3761,3 

ათ. ლარის ოდენობით, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა –

რეაბილიტაცია ექსპლოატაცის ხარჯს – 5605,6 ათ. ლარის ოდენობით და 

კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსებას – 65040,5 ათ. ლარის ოდენობით.  



 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვაზე 

მიმართული - 3761,3 ათ ლარი ითვალისწინებს: მუნიციპალიტეტის  გზების და 

ქუჩების მოვლა(ორმოული) – 250,0 ათ.ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების, სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების და საგზაო 

მონიშვნების სამუშაოებზე - 100,0 ათ. ლარი ოდენობით,გზების და ქუჩების 

რეაბილიტაცია - 1000,0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს ბუხაიძის, ქ. 

წამებულის, ქუთაისის ქუჩების რეაბილიტაციას,აბრამიშვილის ქუჩის საყრდენი 

კედლის მოწყობას, გორიჯვრის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის და სხვა ქუჩების  

რეაბილიტაციას და სამოქალაქო ბიუჯეტით გზების რეაბილიტაცია - 248,0 ათ. 

ლარის ოდენობით. 

ასევე გათვალისწინებულია რეგიონალური პროექტების თანადაფინანსება - 3163,3 

ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც ითვალისწინებს  სუხიშვილის ქუჩის 

შიდაკვარტალური გზების, კახნიაშვილის, გორგასალის, ბარნოვის ქუჩების, 

კარალეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების, დიცი-ქორდი-არბოს, 

ტირძნისი-თერგვისი-ბუჟღულაანთუბნის გზების რეაბილიტაციას. 

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე 

მიმართული - 5605,6 ათ. ლარი ითვალისწინებს: მუნიციპალიტეტის გარე განათების 

ელექტრო ენერგიის ხარჯს – 850,0 ათ. ლარის ოდენობით;  სამოქალაქო ბიუჯეტით 

ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობას - 902,0 ათ. ლარის ოდენობით; რკინიგზის 

სადგურის დასახლებაში არსებული კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მიერ დახარჯული 

ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას - 40,0 ათ. ლარის ოდენობით, 

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში სანიაღვრე სისტემის მოწყობას - 61,0 ათ. ლარის 

ოდენობით და რეგიონალური პროექტების თანადაფინანსებას - 576,0 ათ. ლარის 

ოდენობით, რომელიც გულისხმობს კარალეთის დევნილთა ჩასახლების და 

ელქტროფიკაციის დასახლების საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის 

მოწყობას; დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში ჭაბურღილებზე და წყლის საქაჩებზე 

დახარჯული ელ.ენერგიის  და  ქალაქის შადრევნებზე  და სასმელი წყლის სოკოებზე 

დახარჯული წყლის  ღირებულებას – 220,0 ათ. ლარი ოდენობით;  სოფელ ხურვალეთში, 

ბობნევში და სხვა სოფლებში სასმელი წყლით მომარაგების სისტემების მოწყობას - 500,0 

ათ. ლარის ოდენობით და სამოქალაქო ბიუჯეტით სასმელი წყლის მილების მოწყობას - 



30,0 ათ. ლარის ოდენობით;  ასევე რეგიონალური პროექტების თანადაფინანსებას - 431,6 

ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც გულისხმობს წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციას სოფ. ნადარბაზევში, ყელქცეულში, ზეღდულეთში და არაშენდაში; 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის 

მომსახურებას - 630,0 ათ. ლარის ოდენობით; ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსებას – 175,0 ათ. ლარის ოდენობით;  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების 

თანადაფინანსებას – 270,0 ათ. ლარის ოდენობით; ა(ა)იპ-გორის მუნიციპალიტეტის 

სასმელი წყლების სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახურის  დაფინანსებას - 690,0 ათ. ლარის ოდენობით;  

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობას - 200,0 ათ.ლარის 

ოდენობით და სამოქალაქო ბიუჯეტით სარწყავი არხების მოწყობა - 30,0 ათ. ლარის 

ოდენობით.  

 კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსებაზე მიმართული - 6540,5 ათ. ლარი 

ითვალისწინებს: საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებებს – 40,0 ათ. 

ლარის ოდენობით; სამოქალაქო ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტში არსებული 

სკვერების და გაზონების რეაბილიტაციას საბავშვო გასართობი და სპორტული 

მოედნებით - 435,0 ათ. ლარის ოდენობით; მუნიციპალური შენობების და ეზოების 

კეთილმოწყობა - 140,0 ათ. ლარის ოდენობით და სამოქალაქო ბიუჯეტით - 27,0 

ათ. ლარის ოდენობით;  სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია ასევე 

სამოქალაქო ბიუჯეტით - 729,0 ათ. ლარის ოდენობით და მაღალმთიანი 

სოფლების განვითარების ფონდის  ფარგლებში სოფელ ერგნეთში სპორტული 

კომპლექსის - დახურული საჭიდაო დარბაზის, ღია ხელოვნურ საფარიანი 

ფეხბურთის მოედნის, კალათბურთის მოედნის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

თანადაფინანსებას - 25,0 ათ. ლარის ოდენობით; დეფექტური აქტების, 

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების  დაფინანსებას – 414,4 ათ. ლარის 

ოდენობით; ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში 

მდგრადი განვითარებისათვის ( გრანტის ფარგლებში) – 1121,6 ათ. ლარის 

ოდენობით; ა(ა)იპი სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობას – 306,0 

ათ. ლარის ოდენობით; სამოქალაქო ბიუჯეტით სასაფლაოების შემოღობვის - 



119,0 ათ. ლარის ოდენობით;   ა(ა)იპი კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობას -  

3173,5 ათ. ლარის ოდენობით და  მოსაცდელების მოწყობას სოფელ სვენეთში, 

ქორდში და სხვა. – 10 0 ათ. ლარის ოდენობით. 

2. განათლების ხელშეწყობაზე მიმართული  8919,0 ათ. ლარი ითვალისწინებს: 

სკოლამდელი განათლების  დაფინანსებას – 500,0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც   

მოიცავს სოფელ ტყვიავის, პატარა გარეჯვრის,ბერბუკის,  #17,3,15,10, და სხვა 

საბავშვო ბაღების შენობების  კაპიტალურ შეკეთებას, რეგიონალური პროექტების 

თანადაფინანსებას სოფელ მეჯვრისხევის და ერგნეთი-მეღვრეკისის საბავშვო 

ბაღების მშენებლობისათვის - 468,0 ათ. ლარის ოდენობით და სამოქალაქო 

ბიუჯეტით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას - 129,0 ათ. ლარის ოდენობით; 

განათლების ხელშეწყობასა და   თანადაფინანსებას - 50,0 ათ. ლარის ოდენობით და 

და ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობას - 7772,0 ათ. ლარის 

ოდენობით.  

3. კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ხელშეწყობის განვითარებაზე 

მიმართულია 5571,1 ათ. ლარი,  აქედან: 

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა– 2833,0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც 

თავის მხრივ გულისხმობს სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას – 365,0 ათ. 

ლარის ოდენობით, ფეხბურთის კლუბ „გორის“ ხელშეწყობას – 612,0 ათ. ლარის 

ოდენობით და ა(ა)იპ „სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის 

სააგენტოს“დაფინანსებას – 1856,0 ათ. ლარის ოდენობით,   

 კულტურის განვითარების  ხელშეწყობა – 2648,1 ათ.ლარი გულისხმობს: 

მუნიციპალიტეტის გაზეთის „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობას – 56,5 ათ. ლარის 

ოდენობით; გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვას – 69,6 ათ. ლარის 

ოდენობით; კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის 

თანადაფინანსებას– 120,0 ათ. ლარის ოდენობით და ა(ა)იპ „კულტურისა და 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს დაფინანსებას - 2402,0 ათ. 

ლარის ოდენობით. 



 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 20,0 ათ. ლარის ოდენობით 

გულისხმობს: ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ნიჭიერი და აქტიური 

ახალგაზრდების წახალისებას და თანადაფინანსებას. 

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 70,0 ათ. ლარის ოდენობით 

გულისხმობს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური 

დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას. 

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე           

მიმართული 2143,0 ათ. ლარიგულისხმობს: 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურებას, რომელსაც დელეგირებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებ ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი– 135,0 ათ. ლარის ოდენობით, 

 ა(ა)იპსპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობას – 168,0 ათ. 

ლარის ოდენობით, 

 მოსახლეობის სოციალურ უზრუნველყოფას – 1840,0 ლარის ოდენობით, მათ 

შორის: მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე(უსინათლო) და სმენადაქვეითებულ პირთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება - 80,0 ათ. ლარის ოდენობით; ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს 

დღეგრძელთა დახმარება - 9,0 ათ. ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი 

ბავშვებისა და მშობლის უფლებაშეზღულული შვილების  დახმარება – 30,0 ათ. 

ლარის ოდენობით;  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება – 145,0 ათ. ლარის 

ოდენობით; დიალიზზე მყოფი და c ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი 

სოციალური  და სამედიცინო დახმარება - 70,0 ათ. ლარის ოდენობით; ცერებრალური 

დამბლით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის 

დარღვევების მქონე, კანის ქრინიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური 

ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური 

და ამბულატორიული ღონისძიებების თანადაფინანსება -  – 200,0 ათ. ლარის 

ოდენობით;   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა – 20,0 ათ. ლარის 

ოდენობით;  სპორტსმენების და სტუდენტების დახმარება - 37,0 ათ. ლარის 



ოდენობით;  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურობა – 

200,0 ათ. ლარის ოდენობით;  ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო 

დახმარება – 400,0 ათ. ლარის ოდენობით;  სოციალური პროექტების 

თანადაფინანსება – 250,0  ათ. ლარის ოდენობით, უფასო მედიკამენტებით 

დახმარება – 60,0 ათ. ლარი, ხანძრების და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ 

ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება – 30,0 ათ. ლარის 

ოდენობით; ვეტერანების და მათი ოჯახების სოციალური დახმარება – 53,0 ათ. 

ლარის ოდენობით; რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების 

დახმარება(თანადაფინანსება) – 10,0 ათ. ლარის ოდენობით; ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა დახმარება - 4,0 ათ. ლარის ოდენობით; მარტოხელა მშობლის 

დახმარება - 40,0 ათ. ლარის ოდენობით; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და 

ინდივიდუალური სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების 

თანადაფინანსება(სოციალურად დაუცველი ოჯახების) – 2,0 ათ. ლარის 

ოდენობით, სოციალურად დაუცველი,უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, 

მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 100,0 ათ. ლარი და გორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ 

დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა  - 100,0 ათ. ლარის ოდენობით. 

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე 

მიმართული 6568.5 ათ. ლარი ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 

მერიის და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ფუნქციონირების 

ხელშეწყობას, ასევე სარეზერვო ფონდის, კადრების მომზადების და წინა წლებში 

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას. 
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I. შესავალი 
                    

 
    
 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს იმ გრძელვადიან მისწრაფებებსა და 

მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების 

დოკუმენტის ან სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო 

გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო 

პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად. ცხადია, მხოლოდ 

წინამდებარე მუნიციპალური პრიორიტეტების დოკუმენტის განხორციელება არ იქნება 

საკმარისი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ხედვაში დაფიქსირებულ სასურველ ვითარებას. 

თუმცა, ამ დოკუმენტში დასახული საშუალოვადიანი პრიორიტეტების შესრულება 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმ სასურველი მდგომარეობის დადგომას, რასაც  გორის 

მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ითვალისწინებს. 
გორის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარება 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის მათ საჭიროებებზე დაფუძნებული 

მომსახურებების მიწოდებას გულისხმობს. შეზღუდული რესურსების პირობებში უაღრესად 
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მნიშვნელოვანია ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების მიერ პრიორიტეტების სწორად გამოკვეთა და სახსრების ეფექტიანად გამოყენების 

უზრუნველყოფა. ამდენად, მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადიანი დაგეგმვა ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. 

საშუალოვადიანი პროგრამის რეალიზაცია ორიენტირებულია მუნიციპალიტეტში  

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, სამრეწველო, სავაჭრო და ტურისტული სექტორების 

განვითარების, ეკონომიკის დინამიური ზრდის უზრუნველყოფის, ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნის, მოსახლეობის რეალური შემოსავლების გადიდების, სიღარიბის ეტაპობრივი დაძლევის 

და სოციალური ფონის გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე. 

         

 

II.  გორის მუნიციპალიტეტის საპასპორტო მონაცემები 

1.  გეოგრაფიული მდებარეობა 

გორის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს ცენტრალური 

ნაწილის, ისტორიული ქართლის შუაგულში. 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. 

გორის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციული ოლქი, აღმოსავლეთით - კასპის, სამხრეთით - ბორჯომისა და 

წალკის, დასავლეთით - ქარელის მუნიციპალიტეტები.  მუნიციპალიტეტის მთლიანი 

ფართობი შეადგენს   1280,74  კვ.კმ-ს.  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.  

       მთავარი მინარეებია:  მტკვარი, ლიახვი, ტანა, პატარა ლიახვი, მეჯუდა, თეძამი. 

 

2. ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, სტიქიური უბედურებების რისკი 

 

გორის მუნიციპალიტეტში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე 

გარდამავალი ჰავაა. ხასიათდება ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. საშუალო 
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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. 

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. 

 

3. მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულები  

 

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 1280,74 კვ.კმ-ს.  

გორის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 23 ტერიტორიულ ორგანოდ: 

 

გორის    მუნიციპალიტეტი                                                                                                                                                                                                    

ტერიტორიული ორგანოები მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით  

№ 
ტერიტორიული 

ორგანო 
№ სოფელი/დაბა/ქალაქი მოსახლეობა/კაცი 

მათ შორის 

კომპაქტურად 

ჩასახლების 

ადგილებში 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა 

რაოდენობა 

1 ნიქოზი 

 ქვ.ნიქოზი 575   

 ზე. ნიქოზი 643   

 ზე. ხვითი 627   

2 დიცი 

 დიცი 1072   

 ქორდი 728   

 არბო 293   

3 კარალეთი 
 კარალეთი 6196   

 დიდი გარეჯვარი 711   
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 პატარა გარეჯვარი 1483   

 სათბურების დასახლება 16   

 

კარალეთის დევნილთა 

ჩასახლება 
 1645 

4 მერეთი 

 მერეთი 966   

 კოშკა 242   

 გუგუტიაანთ კარი 144   

 ზარდიაანთ კარი 28   

 ქერე 709   

 კარბი 613   

5 საყავრე 

 საყავრე 19   

 ფიცესი 0   

 წითელწყარო 0   

 ლული 0   

 ნადარბაზი 0   

 ზემო ახალსოფელი 0   

 ფელი 0   

 დიდთავი 0   

 გულხანდისი 0   

6 ტირძნისი 

 ტირძნისი 1884   

 ბროწლეთი 527   

 თერგვისი 182   

 მეღვრეკისი 783   

 ერგნეთი 457   

7 ქვახვრელი 

 ქვახვრელი 2091   

 უფლისციხე 641   

 ველები 12   

8 ატენი 

 ატენი 2448   

 ბნავისი 212   

 დრე 0   

 ზედაქსოვრისი 2   

 იკვნევი 0   

 ოლოზი 77  

 ფუხაანთუბანი 56  

 ღვარები 24  

 ღვედრეთი 0  

 წედისი 187  

 ჭეჭელაანთუბანი 64  

 ხანდისი 0   

9 ტინისხიდი 

 ტინისხიდი 1795   

 ორთაშენი 568   

 თედოწმინდა 524   

10 შინდისი 

 შინდისი 2667   

 ფხვენისი 967   

 ყელქცეული 633   
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 ქვემო ხვითი 927   

11 ვარიანი 

 ვარიანი 1469   

 ახალდაბა 1560   

 საქაშეთი 883   

 არაშენდა 646   

 ვარიანის მეურნეობა 383   

 

საქშეთის დევნილთა 

ჩასახლება 
 330 

12 ძევერა 

 ძევერა 1141   

 ქიწნისი 1612   

 სათემო 582   

 შერთული 319   

13 ტყვიავი 

 ტყვიავი 2413   

 ფლავი 961   

 ფლავისმანი 1423   

 მარანა 526   

14 ახალუბანი 

 ახალუბანი 435   

 აძვი 353   

 ახრისი 638   

 მუმლაანთკარი 112   

 ქვემო არცევი 606   

 ქვეში 950   

 ციცაგიაანთკარი 243   

 ჯარიაშენი 235   

15 მღებრიანი 

 მღებრიანი (კლიკიჯვარი) 3   

 პატარა წერეთი 0   

 დიდი წერეთი 0   

 ჭანჭახა 0   

 ოქიანი 0   

 პატარა ჭვარები 0   

 დიდი ჭვარები 0   

 ბორცვანა 0   

 პიტნარა 0   

 ტამი 3   

 სახორცე 0   

 საჯიანი 0   

 სადათვე 0   

16 შავშვები 

 ქვემო შავშვები 193   

 შავშვები 740   

 ნაწრეტი 423   

 წითელუბანი 454   

 ნადარბაზევი 203   

 დიდი ხურვალეთი 352   

 პატარა ხურვალეთი 414   

 ახალი ხურვალეთი 34   
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შავშვების დევნილთა 

ჩასახლება 
 612 

 

ხურვალეთის დევნილთა 

ჩასახლება 
 450 

17 ბოშური 

 ბობნევი 156   

 

ბიისი, იფნარა, 

თხილნარა 
37 

  

 ორმოცი 35   

 ქვ.ბოშური 77   

 ზემო ბოშური 132   

 

ყველაანთ უბანი 

(გაგლოაანთ უბანი) 
30 

  

 ტუსრები (გაიჩაანთ უბანი) 36   

 ლევიტანა (იაილები) 110   

18 ბერბუკი 

 ბერბუკი 873   

 რეხა 936   

 სვენეთი 1383   

 თორტიზა 882   

 ხელთუბანი 3340   

 დევნილთა ჩასახლება  450 

 მტკვარწყალმშენი    

19 სკრა 

 სკრა 1382   

 ახალხიზა 385   

 რიეთი 295   

 დიდი გორიჯვარი 65   

 პატარა გორიჯვარი 47   

 კოშკები 176   

 დევნილთა ჩასახლება  304 

20 მეჯვრისხევი 

 მეჯვრისხევი 3315   

 ზერტი 2439   

 კვარხეთი 379   

 ფაბრიკის დასახლება 370   

21 ზეღდულეთი 

 ზეღდულეთი 872   

 ბერშუეთი 837   

 კირბალი 517   

 ზემო სობისი 482   

 ქვემო სობისი 481   

 ქვემო ახალსოფელი 655   

 ახალშენი 184   

22 ხიდისთავი  ხიდისთავი 3539   

23 ქალაქი გორი  ქალაქი გორი 48143   

  ჯამი     125692 3791 
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4. ხელისუფლება  (ბიუჯეტი)  
 

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 მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების 

მთლიანი მოცულობა შეადგენს 39 927.5 ათ.ლარს. 

გორის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს დაგეგმილია და მიმდინარეობს შემდეგი 

ღონისძიებები: 

- ქალაქის ქუჩების ასვალტის საფარის მოვლა-შეკეთება; 

- ქუჩების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა; 

- სოფლის გზების ასფალტის საფარის მოწყობა - რეაბილიტაცია; 

- დამისამართების აბრების მოწყობა; 

- ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა  დამონტაჟება; 

- სანიაღვრე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია; 

- სკვერების, საცხოვრებელ კორპუსებთან არსებული გაზონების და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია; 

- რკინიგზის სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა; 

- სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია; 

- სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია; 

- გარე განათების მოწყობა. 

 

ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2018 წელს გორის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 

მიხედვით გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 6007,3 ათასი ლარი; 

 ეკონომიკური საქმიანობა – 18186,2 ათასი ლარი; 

 გარემოს დაცვა – 1456,3 ათასი ლარი; 

 საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 5426,2 ათასი ლარი; 

 ჯანმრთელობის დაცვა – 275,0  ათასი ლარი; 

 დასვენება და კულტურა – 5585,6  ათასი ლარი; 

 განათლება – 6836,8  ათასი ლარი; 

 სოციალური დაცვა – 1865,2  ათასი ლარი. 
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2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი 
 

2017 წელს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 

(შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) მობილიზებულია 39 974,2 

ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის (39 263,3 ათასი ლარი) 101,8%. 

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით 

მობილიზებულია 39 204,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (38 683,5 ათასი 

ლარი) 101,3% და მთლიანი  საპროგნოზო შემოსულობების 99,80 % შეადგენს.  

 

2017 წ. გორის მუნიციპალიტეტის  საბიუჯეტო შემოსავლების სტრუქტურა 

 

გადასახადები  18%

გრანტები  70.7%

სხვა შემოსავლები  9.3%

არაფინანსუ რი  აქტივების კლება 2%

 
 

ბიუჯეტის შემოსულობები 2017-2022 წლებში (ათასი ლარი) 

 

დასახელება 
2017 

ფაქტი 

2018 

გეგმა 

2019 

პროექტი 

2020 

პროექტი 

2021 

პროექტი 

2022 

პროექტი 

შემოსულობები 39974,2 39927,5 50125,4 52748,4 55498,4 58690,4 

მ.შ. გადასახადები 7204,1 6700,0 33111,0 37105,8 39875,8 43068,0 

       გრანტები 28294,8 29459,3 12441,0 11319,4 11319,4 11319,4 

       სხვა შემოსავლები 3705,2 3238,2 4023,4 3823,2 3803,2 3803,0 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 
770,1 530,0 550,0 500,0 500,0 500,0 
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5. დემოგრაფია ასაკობრივ ჭრილში და მოსახლეობის სოციალური 

მდგომარეობა 

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 129483 ადამიანს შეადგენს, საიდანაც 

ადგილობრივი 125692 ადამიანია, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირი - 3791. მათ 

შორის მოსახლეობა  ასაკობრივ ჭრილში შემდეგნაირად გამოიყურება: 18 წლამდე – 31 

667;    18–დან 55 წლმდე   –  61 952;     55  წელს ზემოთ  –  32 073. 

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი  - 8982 

 სკოლის მოსწავლე  - 17 635 

 შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა - 67 050 

 სახელმწიფო პენსიის მიმღები - 29 500 

 შშმ პირი - 3 852 

 მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი)  - 152 ოჯახი 

 სოც. დახმარების მიმღები - 8 415 ოჯახი 

 ომის მონაწილე - 974 

 მარტოხელა დედები - 79 

მოსახლეობის დასაქმების ძირითადი სექტორებია ვაჭრობა, მომსახურება, საჯარო 

სამსახური. 

 

 

6. განათლების, კულტურისა და სპორტის დაწესებულებები 
 

2018 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 

62 მუნიციპალური საბავშვო ბაგა-ბაღი, რომელიც ემსახურება 6 142 აღსაზრდელს 

(იხილეთ დანართი №1). მუნიციპალიტეტში არის 67 საჯარო და 5 კერძო სკოლა, 

რომლებშიც სასკოლო განათლებას იღებს 1135 მოსწავლე იხილეთ დანართი №2; №3). 

ქალაქში ფუნქციონირებს ერთი უმაღლესი სასწავლებელი (იხილეთ დანართი №4). 

დანართი №5-ში მოცემულია გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი კულტურული 

დაწესებულებები. 

 

 

7. ტრანსპორტი, გარემოს დაცვა, სოციალური და კომუნალური 

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 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შ-29 ,,ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-
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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 თემის სოფლები; 

გორი - ხაშური; 

გორი - კასპი და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლები; 

გორი - ქარელი და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლები; 

ზაფხულის სეზონში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება საკურორტო ქალაქების 

მიმართულებით. კვირის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს 

დაახლოებით 5000 მგზავრს. 

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. 

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად 

ხორციელდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების  მასშტაბური სამუშაოები.  თუმცა 

სოფლის გზების და ქალაქის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ საჭიროებს კაპიტალურ 

რეაბილიტაციას. საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა უსაფრთხოდ 

გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. 

მუნიციპალიტეტის  სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური 

ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, 

მიმდინარეობს  ნიაღვარმიმღები ჭების რეაბილიტაცია, აგრეთვე რეაბილიტაციას 

საჭიროებს ნიაღვარმიმღები ობიექტებიც. 
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2019 წლისთვის დაგეგმილია ელექტროფიკაციის დასახლებაში საკანალიზაციო 

ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა. ასევე კარალეთის დევნილთა დასახლებიდან 

გამავალი საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა. 

ბუნებრივი აირით მუნიციპალიტეტის  მომარაგებას უზრუნველყოფს შპს ,,სოკარ 

ჯორჯია“, ამ ეტაპზე გაზიფიცირებულია ქალაქის მოსახლეობა სრულად და რაიონის 85 

სოფელი. არ არის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფილი 19 სოფელი, რომელთაგან 

ძირითადი რაოდენობა მთიანი ზონის სოფლებს წარმოადგენს. უახლოეს მომავალში 

იგეგმება სოფლების კვარხეთისა და არაშენდის გაზიფიცირება. 

ქალაქის წყალმომარაგებასა და საკანალიზაციო წყალარინების სისტემით 

უზრუნველყოფას ანხორციელებს შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“. წყალმომარაგების ქსელით დაფარულია ქალაქის 

ურბანული ტერიტორიის 100%. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის სოფლებს, წყალარინების 

სისტემა არ არსებობს. 6 სოფელში მრავალბინიან კორპუსებში არსებული საკანალიზაციო 

სისტემიდან ფეკალური მასები ძირითადად ჩაედინება დასახლებების მიმდებარედ 

არსებულ ღია არხებში. საჭიროა მოეწყოს გამწმენდი ნაგებობები. 

მუნიციპალიტეტის ელექტროენერგიით მომარაგებას ანხორციელებს ს.ს. ,,ენერგო-

პრო ჯორჯია“. მოსახლეობის 100%, ხოლო სოფლის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი 

უზრუნველყოფილია ელექტრომომარაგებით. მუნიციპალიტეტის მიერ 17 სოფელში 71 

ოჯახში დამონტაჟდა და მომავალშიც არის გათვალისწინებული მზის ენერგიაზე მომუშავე 

ინდივიდუალური ელექტრო მომარაგების სისტემის მონტაჟი. 

ქალაქის სამხრეთ - აღმოსავლეთით „კვერნაქის“ დასახლებიდან 700 მ მანძილზე 

მდებარეობს ნაგავსაყრელი. მას  უკავია 6 ჰა ფართობი. 2017 წელს შემუშავდა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ნარჩენების მართვის ისეთი სისტემის განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნარჩენების შეგროვებისა და 

გატანის ეფექტიანი სერვისის მიწოდებას. ასევე უკანონო ნაგავსაყრელების დახურვას და 

სეპარირებული სისტემების ეტაპობრივ დანერგვას. 

გორის მუნიციპალიტეტში საქალაქო დასახლების ტერიტორიაზე 199 ქუჩაა, 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის მომსახურება ვრცელდება 199-ვე ქუჩაზე,  42 

სოფელში  და 5 დევნილთა დასახლებაში (შესაბამისად, ნარჩენების გატანის მაჩვენებელი 

100%-ია); ქუჩების დაგვა-დასუფთავების სერვისი კი მხოლოდ 47 ქუჩაზე ვრცელდება და 

შესაბამისად დასუფთავებული ქუჩების მაჩვენებელი 23%-ია. 

გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვების პრაქტიკის 

განხორციელებაზე მიმდინარეობს მუშაობა, პირველ ეტაპზე იგეგმება სეპარირებული 

ურნების განთავსება ტურისტულ ობიექტებსა და საჯარო დაწესებულებეთან (სკოლები, 

საბავშვო ბაღები და ა.შ.). 

საქართველოს მთავრობის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკის (EBRD) თანამშრომლობით მიმდინარე პროექტის ,,მყარი ნარჩენების შეგროვების 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფის პროგრამა“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტმა 

მყარი ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირებისათვის მიიღო 22 და 16 მ3 

მოცულობის ოთხი ნაგავმზიდი და 527 ცალ 1,1 მ3 მოცულობის პლასტმასის ურნა, ამჟამად 
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ქალაქში განლაგებულია 436 ცალი და სოფლებში 1150 ცალი სანაგვე ურნა. გორის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავებას ემსახურება 7 ერთეული სპეც.ტექნიკა 

და 7 ერთეული ნაგავმზიდი. 

ქალაქის მოსახლეობის 58% ცხოვრობს მრავალსართულიან მრავალბინიან 

საცხოვრებელ სახლებში, რომელთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 318 კორპუსს. 

ქალაქის მოსახლეობის  ნაწილი 42% ცხოვრობს ინდივიდუალურ (კერძო) საცხოვრებელ 

სახლებში. კერძო საბინაო ფონდის 20% ძველია და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთება-

გამაგრებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 65%-ს ბოლო წლების 

განმავლობაში მუნიციპალიტეტის დახმარებით შეეცვალათ სახურავები. კორპუსების 95%-

ს მოსაწესრიგებელი აქვს საერთო სარგებლობის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის 

სისტემები.  მოსაწესრიგებელია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსტერიერები. 

ქალაქის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბოლო გენერალური გეგმა (რიგით 

მესამე) დამტკიცებული იქნა 1971 წელს და იგი გათვლილი იყო 1965-80 წლიანი 

საანგარიშო პერიოდისათვის.   უკანასკნელ წლებში  სამშენებლო სფეროში  აღნიშნული 

დადებითი დინამიკის გათვალისწინებით, ქალაქის დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენების, მიწათსარგებლობის, განაშენიანებისა და კეთილმოწყობის, გარემოსა და 

უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, რეკრეაციის სივრცით-ტერიტორიული 

პირობების, სატრანსპორტო, საინჟინრო და სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე 

ეკონომიკური განვითარების სივრცითი ასპექტების მოსაწესრიგებლად საჭირო გახდა  

ახალი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის - მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

მომზადება რომლის განხორციელება დაწყებულია 2017 წელს და დასრულდება 2019 

წელში. 

 

 

8. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა 
 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ეკონომიკის ძველი სისტემის 

შეცვლამ და ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გადასვლის სიძნელეებმა, მძაფრი 

პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმნების პირობებში, მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა 

ქვეყნის და მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა. 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა წარმოდგენილია 

შემდეგი სახით: აგროსექტორში წარმოებული პროდუქციის გადამუშავება, მშენებლობა, 

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

მეურნეობა და სხვა მომსახურება.   

 

             გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მსხვილი საწარმოების ჩამონათვალი 

მოცემულია დანართი №6-ში. 
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III. მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების, 

შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი 
 

 

ინფრასტრუქტურა 

 
ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 მუნიციპლიტეტის ხელსაყრელი 

გეოგრაფიული  მდებარეობა 

 საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების და 

სარკინიგზო კვანძის  არსებობა 

 საბინაო ინფრასტქუქტურის გაუმჯობესების 

მუნიციპალური პროგრამები; 

 მზარდი ინვესტიციები  ინფრასტრუქტურაში; 

 

 ამორტიზებული საბინაო ფონდი 

 ინფრასტრუქტურული ქსელების (მიწისქვეშა 

და მიწისზედა კომუნიკაციები) ნაწილის 

მოუწესრიგებლობა ; 

 საგზაო ინფრასტრუქტურის  ნაწილის 

მოუწესრიგებლობა;   

 მოძველებული სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურა.  მუნიციპალური 

ტრანსპორტის არ არსებობა; 

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის 

დოკუმენტაციის არ არსებობა; 
 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 ინტერმუნიციპალური პროექტების 

განხორციელება და ინვესტორების მოზიდვა; 

 

 ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი; 

 პოლიტიკური არასტაბილურობა; 

 

 

 

მრეწველობა და ტურიზმი 

 
ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 განვითრებული ძირითადი სატრანსპორტო 

კომუნიკაცია (გზები, რკინიგზა, )  

 წარმოების,  გადამამუშავებელი 

მრეწველობის, მცირე და საშუალო 

საწარმოების მუშაობის დიდი გამოცდილება; 

 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გადამუშავებისა და ბაზარზე გატანის 

პოტენციალი - მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების 

აგროწარმოების მაღალი დონის ხარჯზე; 

 კონკურენტუნარიანი უმაღლესი და  

პროფესიული სასწავლებლები 

 ბიზნეს საქმიანობის ხელსაყრელი გარემო; 

 ტურიზმის განვითარების პოტენციალი;   

მუნიციპალიტეტში ახალაშენებული და 

რეაბირიტირებული ინფრასტრუქტურა : 

სასტუმროები, რესტორნები, ტურისტული 

საინფორმაციო სერვის ცენტრი.   

 კვალიფიკაციური შრომითი რესურსების 

გადინება; 

 უმუშევრობის მაღალი დონე;  

 ტურისტული მარშუტების არასაკმარისი 

რაოდენობა  

 ბიზნეს-საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

სიმცირე; 

 ეკონომიკის განვითრების მხარდამჭერი 

პროექტების სიმცირე ადგილობრივ დონეზე; 
 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 სოფლის მეურნეობის პოდუქტების    პოლიტიკური არასტაბილურობა; 
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გადამუშავების შედეგად მიღებულ 

პროდუქციაზე  მოთხოვნის ზრდა შიდა და 

გარე ბაზრებზე და  ეკოლოგიურად სუფთა 

პროდუქციის წარმოება;  

 საკრედიტო დაფინანსების ბაზრის 

შესაძლებლობების გაფართოება;  საბანკო 

კრედიტებზე და კაპიტალის ალტერნატიულ 

ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა; ბანკებს 

შორის გაზრდილი კონკურენციის შედეგად 

საპროცენტო განაკვეთის შემცირება; 

 სახელმწიფოსა და დონორი 

ორგანიზაციების მიერ  მცირე და საშუალო 

ბიზნესის ხელშეწყობისთვის სპეციალური 

პროგრამების ინიცირება;   ახალი ტექნიკისა 

და ტექნოლოგიების დანერგვის 

მხარდაჭერა;   

 ადამიანური რესურსების გადამზადებისაკენ 

მიმართული ინიციატივების განხორციელება; 

 მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის 

კომპლექსური შესწავლა და მისი 

ოპტიმალური გამოყენება;  

 

 ბუნებრივი კატასტროფები; 

 გლობალური საფინანსო-ეკონომიკური 

კრიზისი და მისი უარყოფითი გავლენა, მ.შ. 

ტურისტულ ბიზნესზე, ტვირთების 

გადაზიდვებზე, მომსახურების სექტორსა 

და სამშენებლო ინდუსტრიაზე, ასევე 

საკრედიტო რესურსების ფასსა და  

სესხებზე; 

 

 

 

 

 

ჯანმრთელობა, სოციალური მდგომარეობა და გარემოს დაცვა 

 
ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

  კრიმინალური შემთხვევების დაბალი დონე; 

 თანამედროვე სტანდარტების 

საავადმყოფოების  არსებობა 

 ჯანდაცვის სფეროში ინვესტიციების მზარდი 

დინამიკა; 

 ადგილობრივ ბიუჯეტში მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების პროგრამების 

არსებობა; 

 მეტნაკლებად მოწესრიგებული მყარი 

ნარჩენების მართვის მუნიციპალური სისტემა. 

 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

მაღალი ხვედრითი წილი; 

 სამედიცინო სფეროში ტექნოლოგიებსა და 

პერსონალის კვალიფიკაციას შორის 

არსებული დისბალანსი; 

 გამწმენდი ნაგებობის არარსებობა, 

მდინარეების დაბინძურება საწარმოო და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით; 

 ამორტიზირებული და არასრული  

წყალარინების  სისტემა; 

 ნარჩენების გადამუშავებისა და 

კომპოსტირების პრაქტიკის არარსებობა; 

 ადგილობრივი ბიზნესებისა და 

მოქალაქეების არასათანადო 

გათვითცნობიერება მათ მიერ გარემოს 

დაბინძურების მავნე შედეგების შესახებ; 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო და 

საერთაშორისო პროექტების განხორციელება 

 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 

 სტიქიური მოვლენები; 

 ეპიდემიების გავრცელება; 

 კლიმატის ცვლილების უარყოფითი 
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გარემოსდაცვით საკითხებში; 

 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

წახალისება; 

ზეგავლენა; 

 

 

 

განათლება, კულტურა, სპორტი. 

 
ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 კონკურენტუნარიანი კულტურულ-

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სექტორი; 

 მდიდარი  სპორტული ტრადიციები; 

 მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა; 

 დაინტერესებული ახალგაზრდობა; 

 ძლიერი არასამთავრობო სექტორი; 

 

 

 ახალგაზრდებში დასაქმების დაბალი დონე;  

 შრომითი რესურსების მომზადებისა და 

გადამზადების სისტემის არარსებობა;  

 საგანმანათლებო სექტორიდან მაღალი 

კვალიფიკაციის სპეციალისტების გადინება; 
 
 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 განათლების, ჯანდაცვისა და კულტურის 

სფეროში სერვისების გაუმჯობესება;  

 

 პოლიტიკური არასტაბილურობა; 

 ბუნებრივი კატასტროფები; 
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IV. მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია 

ა) გორის მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა 

 

ხედვა: გორის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრს 
წარმოადგენს.  განვითარებულია საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია 
ბუნებრივი და ალტერნატიული რესურსების გამოყენება. შექმნილია მოსახლეობის 
ცხვოვრებისათვის შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. მიმზიდველია 
ტურისტებისათვის თავისი ისტორიული ძეგლების სიმრავლით. გორი გამოირჩევა თავისი 
სისუფთავითა და გარემოსადმი კეთილშობილური მიდგომით. მაღალია მოსახლეობის 
ჩართულობის დონე და პასუხიმგებლობა მუნიციპალიტეტის განვითარების შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღებასა და განხორციელებაში. 
 

ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო 

სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ჩართვა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები 

და პროგრამები თავის წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.  

 

ბ)   გორის მუნიციპალიტეტის  საშუალოვადიანი მისია 

 

გორის მუნიციპალიტეტის  მისიაა ხელი შეუწყოს  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, 
მუნიციპალიტეტის მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, მოსახლეობის დასაქმებას, 
მეწარმეობის, მცირე და სშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, 
მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის სრულად გამოყენებასა და მოსახლეობის  
უზრუნველყოფას ეფექტური სოციალური  მომსახურებით, ასევე, მომავალი თაობებისათვის 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას.  
 

წინამდებარე მისიის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტი პირველ რიგში 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან მჭიდრო კომუნიკაციას ამყარებს, ასევე, თანამშრომლობს 

სახელმწიფო ხელისუფლების ოგრანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, 

დონორებთან, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ბიზნესსექტორსა და 

დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა სპექტრთან, რათა შეიმუშავოს და მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობას შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები.  
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V. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები 
 

პრიორიტეტების დოკუმენტის წინამდებარე ნაწილში წარმოდგენილია  გორის 

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პროორიტეტები და მათი შესაბამისი შედეგები, რომელთა 

დადგომაც ივარაუდება შემდგომი 4 წლის განმავლობაში შესაბამისი მუნიციპალური პროექტებისა 

თუ პროგრამების განხორციელების შედეგად) 

 
პრიორიტეტი 1. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

ღონისძიებები 

 სოფლებში შიდასაუბნო, სოფლების დამაკავშირებელი და საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაცია  

 სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

 ქუჩების რეაბილიტაცია 

 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის მხარდაჭერა 

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 

 სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

 სპორტული მინი მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

 სანიაღვრე წყალარინების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

 

 

შედეგები:  

 მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურა  გამართულია 

 სანიაღვრე და წყალარინების სისტემები  მოწესრიგებულია 

 მუნიციპალიტეტის  ქუჩები, სკვერები, სპორტული მოედნები  და სხვა ობიექტები სრულად 

მოწესრიგებულია 

 მუნიციპალიტეტის  იერსახე მოწესრიგებულია 

 

 

პრიორიტეტის დასაფინანსებლად 2019-2022 წლებში  გორის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 62,4 მილიონი ლარის გამოყოფა. დამატებით, 

საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდიდან  ვვარაუდობთ ინფრასტრუქტურის 

განვითარებაზე დაახლოებით 33,8 მილიონი ლარის გამოყოფას. ხოლო მუნიციპალური 

განვითარების ფონდიდან 3,5, მილიონი ლარის თანადაფინანსების მიღებას. 

 
 

პრიორიტეტი 2. გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა 

 

ღონისძიებები 

 მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება (დაგვა-

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა); 

 ნაგავმზიდი მანქანის და ნარჩენების ურნების შეძენა 

 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და მოვლა 

 

შედეგები: 
 მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია; 
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 მოსახლეობის ცნობიერება  გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური საკითხების მიმართ 

ამაღლებულია. 

პრიორიტეტის დასაფინანსებლად 2019-2022 წლებში  გორის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაგეგმილია 12,6 მილიონი ლარის გამოყოფა.  

 

პრიორიტეტი 3. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება 

 

ღონისძიებები: 

 პარკირების სისტემის მოწესრიგება. 

 თანამედროვე, ეკოლოგიური, ენერგო-ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო 

საშუალებების შეძენა. 

 თანამედროვე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (მოსაცდელების, 

შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების იმპლემენტაცია) 

 

შედეგები:  

 შიდა სატრანსპორტო სისტემა გამართულია; 

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს თანამედროვე, ეკოლოგიური მოთხოვნების შესაბამისი 

მუნიციპალური ტრანსპორტი. 

 

პრიორიტეტის დასაფინანსებლად 2019-2022 წლებში  გორის  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაგეგმილია 5,0 მილიონი ლარის გამოყოფა.  

 

 პრიორიტეტი 4. განათლება და სკოლამდელი აღზრდა 

 

ღონისძიებები 

 საბავშვო ბაგა-ბაღების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის და ინფრასრუქტურის 
მოწესრიგებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარის შეძენა-განახლება 

 ბაგა-ბაღების შენობების რეაბილიტაცია 

 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა 

 

შედეგები:  

 ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია 

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვები სრულად დაკმაყოფილები არიან სკოლამდებლი აღზრდის 

განათლების სერვისით 

 

2019-2022 წლებში პრიორიტეტის დასაფინანაებლად გორის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაგეგმილია  41,9 მილიონი  ლარის გამოყოფა.  დამატებით, 

საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდიდან  ვვარაუდობთ საბავშვო ბაღების 

მშენებლობაზე დაახლოებით 5,2 მილიონი ლარის გამოყოფას. 
 

პრიორიტეტი 5. კულტურის, სპორტის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  

 

ღონისძიებები:  

 კულტურის სფეროს განვითარებისათვის პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა 

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 

 სპორტის სფეროს განვითარებისათვის პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა 

 პერსპექტიული სპორტსმენების, კლუბების და კავშირების მხარდაჭერა 
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შედეგები:  

 გაზრდილი სპორტული შედეგები 

 ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია;  

 კვების, გასართობი და რეკრეაციული ადგილების  დატვირთვა გაზრდილია; 

 

პრიორიტეტის დასაფინანსებლად 2019-2022 წლებში გორის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  დაგეგმილია 23,0 მილიონი ლარის გამოყოფა. დამატებით, 

საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდიდან  ვვარაუდობთ საბავშვო ბაღების 

მშენებლობაზე დაახლოებით 0,5 მილიონი ლარის გამოყოფას. 
 

  პრიორიტეტი 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა  

 

ღონისძიებები: 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური პროგრამების 

ფარგლებში გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფა; 

 შშმ პირებისათვის სოციალური ინტეგრაციის და ადაპტირებული გარემოთი უზრუნველყოფა. 
 სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი 

საცხოვრისით უზრუნველყოფა 
 მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის პრობლემის მოგვარების ხელშეწყობა 

 

შედეგები:  

 მუნიციპალიტეტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოქალაქეების  სოციალური 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური დახმარებების ხელშეწყობით 

გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთათვის უზრუნველყოფილია ცხოვრების 

ადეკვატური პირობები. 

 

 

2019-2022 წლებში პრიორიტეტის დასაფინანსებლად  გორის მუნიციპალიტეტის  

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 8,59 მილიონი ლარის გამოყოფა.  

 

ფინანსური მაჩვენებლები პრიორიტეტების მიხედვით 2019-2022 წ.წ. 

 

დასახელება 2019 წლის 

პროექტი 

2020 წლის 

პროგნოზი 

2021 წლის 

პროგნოზი 

2022  წლის 

პროგნოზი 

პრიორიტეტი 1. ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
 

22016,8 

 

22516,0 

 

24310,0 

 

27377,0 

პრიორიტეტი 2. გარემოს დაცვა და 

ნარჩენების მართვა 
2600,0 3000,0 3500,0 3500,0 

პრიორიტეტი 3. საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მომსახურება      500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

პრიორიტეტი 5. განათლება და 

სკოლამდელი აღზრდა    10251,0    10250,0 10670,0 10750,0 
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პრიორიტეტი 6. კულტურის, სპორტის და 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 6046,0 5564,0 5711,0 5721,0 

პრიორიტეტი 7. ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური  უზრუნველყოფა 2143,0 2145,0 2150,0 2150,0 



გორის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი  

23 
 

დანართები 

 

 ქ. გორი - სკოლამდელი განათლება 
(2018 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით) 

დანართი 1 

 

№ 

საბავშვო ბაგა-

ბაღების 

რაოდენობა 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

პედაგოგიური 

პერსონალი 

სხვა პერსონალი 
(დამხმარე, ტექნიკური, 

ადმინისტრაციული) 

აღსაზრდელთ

ა 

რაოდენობა 

1 62 1089 382 707 6142 
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გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები 

დანართი N2 
 

№ საჯარო სკოლა 

თანამშრო-

მელთა 

რაოდენობა 

პედ. 

პერსონალის 

რაოდენობა 

ტაქნიკური 

პერსონალი 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

1 გორის №1 საჯარო სკოლა 54 46 8 564 

2 გორის №2 საჯარო სკოლა 66 55 11 850 

3 გორის №3 საჯარო სკოლა 102 90 12 1296 

4 გორის №4 საჯარო სკოლა 57 49 8 584 

5 გორის №5 საჯარო სკოლა 71 57 14 772 

6 გორის №6 საჯარო სკოლა 56 44 12 599 

7 გორის №7 საჯარო სკოლა 83 67 16 1001 

8 გორის №8 საჯარო სკოლა 43 31 12 391 

9 გორის №9 საჯარო სკოლა 72 60 12 759 

10 გორის №10 საჯარო სკოლა 66 49 17 722 

11 გორის №11 საჯარო სკოლა 37 27 10 263 

12 გორის №12 საჯარო სკოლა 58 46 12 763 

13 არაშენდის საჯარო სკოლა 22 16 6 73 

14 არბოს საჯარო სკოლა 21 18 3 42 

15 ატენის საჯარო სკოლა 41 32 9 276 

16 აძვის საჯარო სკოლა 31 26 5 144 

17 ახალდაბის საჯარო სკოლა 32 21 11 223 

18 ახალხიზის საჯარო სკოლა 20 16 4 52 

19 ახრისის საჯარო სკოლა 24 19 5 69 

20 ბერბუკის საჯარო სკოლა 22 18 4 74 

21 ბერშუეთის საჯარო სკოლა 30 25 5 138 

22 ბნავისის საჯარო სკოლა 17 12 5 29 

23 ბოშურის საჯარო სკოლა 26 17 9 53 

24 დიცის საჯარო სკოლა 36 25 11 179 
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25 
ერგნეთ-მამისაანთუბნის საჯარო 

სკოლა 
27 22 5 63 

26 ვარიანის საჯარო სკოლა 33 26 7 188 

27 ზემო ნიქოზის საჯარო სკოლა 28 20 8 142 

28 ზემო ხვითის საჯარო სკოლა 26 20 6 76 

29 ზერტის საჯარო სკოლა 49 36 13 366 

30 ზეღდულეთის საჯარო სკოლა 36 28 8 189 

31 თორტიზის საჯარო სკოლა 23 21 2 85 

32 კარალეთის №1 საჯარო სკოლა 49 33 16 406 

33 კარალეთის №2 საჯარო სკოლა 38 26 12 312 

34 კარბის საჯარო სკოლა 24 18 6 50 

35 კირბლის საჯარო სკოლა 19 14 5 31 

36 მერეთის საჯარო სკოლა 37 27 10 192 

37 მეღვრეკისის საჯარო სკოლა 33 30 3 96 

38 მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა 51 42 9 405 

39 ოთარშენის საჯარო სკოლა 27 21 6 55 

40 
პატარა გარეჯვრის საჯარო 

სკოლა 
34 24 10 206 

41 
პატარა მეჯვრისხევის საჯარო 

სკოლა 
23 17 6 60 

42 რეხის საჯარო სკოლა 29 25 4 107 

43 სათემოს საჯარო სკოლა 21 16 5 60 

44 საქაშეთის საჯარო სკოლა 27 15 12 170 

45 სვენეთის საჯარო სკოლა 38 26 12 198 

46 სკრის საჯარო სკოლა 31 25 6 183 

47 ტინისხიდის საჯარო სკოლა 34 27 7 195 

48 ტირძნისის საჯარო სკოლა 52 40 12 328 

49 ტყვიავის საჯარო სკოლა 48 37 11 377 

50 უფლისციხის საჯარო სკოლა 21 17 4 69 

51 ფლავის საჯარო სკოლა 41 31 10 337 

52 ფხვენისის საჯარო სკოლა 28 23 5 138 
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53 ქერეს საჯარო სკოლა 27 22 5 58 

54 ქვხვრელის საჯარო სკოლა 31 27 4 238 

55 ქვემო ნიქოზის საჯარო სკოლა 17 11 6 34 

56 ქვემო სობისის საჯარო სკოლა 23 18 4 73 

57 ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა 26 19 7 116 

58 ქვეშის საჯარო სკოლა 38 26 12 231 

59 ქიწნისის საჯარო სკოლა 34 23 11 230 

60 ყელქცეულის საჯარო სკოლა 27 22 5 81 

61 შავშვების საჯარო სკოლა 29 18 11 210 

62 შინდისის საჯარო სკოლა 40 30 10 294 

63 ძევერის საჯარო სკოლა 33 24 9 178 

64 წითელუბნის საჯარო სკოლა 22 15 7 47 

65 ხელთუბნის საჯარო სკოლა 57 49 8 399 

66 ხიდისთავის საჯარო სკოლა 44 31 13 356 

67 ხურვალეთის საჯარო სკოლა 25 18 7 90 

  ს უ ლ:  2486 1926 560 17635 

 
 

 

კერძო სკოლები 

დანართი N3 
 

№ კერძო სკოლა 

თანამშრო-

მელთა 

რაოდენობა 

პედ. 

პერსონალის 

რაოდენობა 

ტაქნიკური 

პერსონალი 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

1 
ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი 

მთაწმინდელის გორის გიმნაზია 
85 60 25 528 

2 შ.პ.ს. „თამარიონი“ 29 27 2 59 

3 
შ.პ.ს. „ამერიკის უნივერსიტეტის 

სკოლა“ 
74 54 20 192 

4 
შ.პ.ს. „გორის წმინდა გიორგის 

სახელობის სკოლა-ლიცეუმი 
36 28 8 220 

5 შ.პ.ს. „სკოლა - ეისი“ 41 34 7 136 

 ს უ ლ:  265 203 62 1135 
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გორი - უმაღლესი განათლება 
დანართი N4 

 

 
№ უმაღლესი 

სასწავლებლები 

აკადემიური 

პერსონალი 
სხვა პერსონალი 

(დამხმარე, ტექნიკური, 

ადმინისტრაციული) 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

1 სსიპ გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

93 

ა) 43 - პროფესორი; 

ბ) 40 - ასოც. პროფესორი; 

გ) 4 - ასისტენტ-

პროფესორი; 

დ) 4 - უფროსი 

მასწავლებელი 

ე) 2 - მასწავლებელი 

ა) 107 - დამხმარე და 

ადმინისტრაცია 

 

ბ) 48 - ხელშეკრულებით 

დამხმარე პერსონალი; 

 

გ) 111 - მოწვეული 

სპეციალისტი 

 

1346 - ბაკალავრი; 

231- მაგისტრი; 

229 - პროფესიული 

მ.შ. 69 - ძველი 

       160 - ახალი 
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გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი კულტურული დაწესებულებები 
 

დანართი N5 
 

№ ორგანიზაციის დასახელება მისამართი 

1 
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის  

განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო 

ქ. გორი. მშვიდობის 

გამზ.№12ა 

2 სსიპ ქალთა კამერული გუნდი ქ. გორ,ი სამეფოს ქ. №17 

3 
სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი 
ქ. გორი, ჭავჭავაძის №24 

4 სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელობის სახელმწიფო სახლმუზეუმი ქ. გორი, სტალინის გამზ.№32 

5 
სსიპ ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო 

საზოგადოებრივი კოლეჯი 
ქ. გორი, სამეფოს ქ.№17 

6 მულტი ფუნქციური ხელოვნების ცენტრი „იბერია“ ქ. გორი, წერეთლის ქ.№21 

7 გორის კულტურისა და სულიერი განათლების ცენტრი ქ. გორი, კირიონ II-ის ქუჩა 

8 Geo პლაზა ქ. გორი, ცხინვალის გზ.№7 

9 
საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული ფოლკლორის ცენტრის 

წარმომადგენლობა (სამუსიკო სკოლის ბაზაზე) 
ქ. გორი, სამეფოს ქ.№22 

10 ლიტერატურული კაფე „არტ-კაფე“ ქ. გორი, სტალინის გამზ.№10 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მსხვილი საწარმოები 
დანართი 6 

N 
საწარმოს 

დასახელება 
საქმიანობის სახე იურიდიული მისამართი 

სამართ-

ლებრივი 

ფორმა 

1 ალონისი 

საცალო ვაჭრობა რკინა-

კავეულის ნაწარმით, 

ლაქსაღებავი მასალებითა 

და მისთ 

გორი, შინდისის გზ. 1 კმ შპს 

2 გსქ კულა 

არასპეციალიზებული 

საბითუმო ვაჭრობა კვების 

პროდუქტე-ბით, 

სასმელების ჩათვლით, და 

თამბაქოს ნაწარმით 

გორი, შინდისის გზ.№17 შპს 

3 გუდ ლაიკი 
საცალო ვაჭრობა ძრავას 

სათბობით 
გორი, მშვიდობის გამზ.№13/18 შპს 

4 დგარი-2005 

რკინაბეტონისა და ბეტონის 

ასაწყობი კონსტრუქციებისა 

და ნაკეთობების წარმოება 

გორი, შინდისის გზ. მე-3 კმ შპს 
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5 
ეკატერინე 

კობალაძე 

საბითუმო ვაჭრობა 

თამბაქოს ნაწარმით 
გორი, ქართლის ქ.№1 ი.მ. 

6 ვაზ რენოვაცია 

საცალო ვაჭრობა რკინა-

კავეულის ნაწარმით, 

ლაქსაღებავი მასალებითა 

და მისთანა 

გორი, შინდისის გზ.N2 შპს 

7 ვერელი + 

ხიდების, გზების, 

ესტაკადების, ტუნელებისა 

და მეტროპოლიტენის 

მშენებლობა 

სოფ. ორთაშენი შპს 

8 კულა 

სპეციალიზებული საცალო 

ვაჭრობა სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთვე-ლი 

არასასურსათო საქონლით 

გორი, თბილისის ქ.№55 შპს 

9 ლეგი ჯგუფი 

გოფრირებული 

ქაღალდისა და მუყაოს 

წარმოება 

გორი, სტალინის გამზ.№48/56 შპს 

10 
მალხაზი 

დოთიაშვილი 

არასპეციალიზებული 

საბითუმო ვაჭრობა კვების 

პროდუქტე-ბით, 

სასმელების ჩათვლით, და 

თამბაქოს ნაწარმით 

გორი, შინდისის გზ.№6/1 ი.მ. 

11 მანათე კვერცხის წარმოება გორი, თბილისის ჩიხი №4 შპს 

12 მარიამ კუზანოვი 
საბითუმო ვაჭრობა 

თამბაქოს ნაწარმით 
გორი, ქართლის ქ. №8 ი.მ. 

13 მშენებელი 
შენობების საერთო 

მშენებლობა 
გორი, თამარ მეფის ქ.№41 შპს 

14 სმაილი 

საცალო ვაჭრობა 

საყოფაცხოვრებო 

ელექტროსაქონლით 

გორი, მ. გორკის ქ.№179, კორპ. 11/7 შპს 

15 ტექსუნი გორი 

არასპეციალიზებული 

საბითუმო ვაჭრობა კვების 

პროდუქტე-ბით, 

სასმელების ჩათვლით, და 

თამბაქოს ნაწარმით 

სოფ. კარალეთი შპს 

16 შალვა კაკიაშვილი 
საავტომობილო სატვირთო 

ტრანსპორტის საქმიანობა 
გორი, ქართლის ქ.№50 ი.მ. 

17 
ანზორ ბერაძე 

ევროპა 

საცალო ვაჭრობა 

არასპეციალიზებულ 

მაღაზიებში, ძირითადათ 

საკვები პროდუქტებით, 

სასმელებითა და თამბაქოს 

ნაწარმით 

გორი, გორკის ქ. კორპ. №176/24 ი.მ. 

18 დავით მაისურაძე საბითუმო ვაჭრობა შაქრით გორი, მშვიდობის გამზ.№28/38 ი.მ. 

19 ივერიონი გრუპ 

საბითუმო ვაჭრობა 

ალკოჰოლიანი და სხვა 

სასმელებით 

გორი, სტალინის გამზ. №3/10 შპს 

20 იავნანა 

ჯანმრთელობის დაცვასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობა 

გორი, ჭავჭავაძის ქ.№104 სს 

21 
სამშენებლო 

ტრესტი №3 

შენობების საერთო 

მშენებლობა 
გორი, სტალინის გამზ.№29 სს 

22 შარა 
შენობების საერთო 

მშენებლობა 
გორი, ყიფიანის ქ.№18/24 შპს 
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23 Adada 

საცალო ვაჭრობა 

ტანსაცმლით, სპორტულის 

ჩათვლით 

სოფ. ლევიტანა შპს 

24 GLX 

საცალო ვაჭრობა 

საყოფაცხოვრებო 

ელექტროსაქონლით 

გორი, გ.სააკაძის ქ.№26 შპს 

25 აგროქართლი 

საბითუმო ვაჭრობა 

პესტიციდებითა და სხვა 

აგროქიმიური 

პროდუქტებით 

გორი, ცხინვალის გზ.№4 შპს 

25 გაამოთ 
ხორცის პროდუქტების 

წარმოება 
გორი, მელიქიშვილის ქ.№27 შპს 

26 გორი 21-ე საუკუნე 

არასპეციალიზებული 

საბითუმო ვაჭრობა კვების 

პროდუქტებით, სასმელების 

ჩათვლით, და თამბაქოს 

ნაწარმით 

გორი, თბილისის გზატ., II კმ. №13 შპს 

27 

გორის ბავშვთა 

კვების საკონსერვო 

ქარხანა 

ხილისა და ბოსტნეულის 

წვენების წარმოება 
გორი, შინდისის გზ.№17/6 შპს 

28 იბოლია 
გზებისა და აეროდრომების 

მშენებლობა 
ქ.გორი, ცხინვალის გზ. მე-3კმ შპს 

29 ლიდერი 

საცალო ვაჭრობა 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლით 

სოფ. ბერბუკი შპს 

30 მიხაილოვიჩი ფქვილის წარმოება სოფ. ბერბუკი შპს 

31 ომეგა მოტორსი 
ხაცალო ვაჭრობა ახალი და 

ნახმარი ავტომობილებით 
სოფ. კარალეთი შპს 

32 საური 

პურის წარმოება; 

არახანგრძლივი შენახვის 

ცომეული საკონდიტრო 

ნაწარმის წარმოება 

გორი, ტყვიავის ქ.№18 შპს 

33 ჯეკა 2010 

არასპეციალიზებული 

საბითუმო ვაჭრობა კვების 

პროდუქტე-ბით, 

სასმელების ჩათვლით, და 

თამბაქოს ნაწარმით 

გორი, თამარ მეფის V კვ. კორპ. 16/27  შპს 

34 ჰერმესი 

საბითუმო ვაჭრობა 

ალკოჰოლიანი და სხვა 

სასმელებით 

გორი, სამეფოს ქ.№31 შპს 

35 მონტე 
ელექტრო ტექნიკით 

ვაჭრობა 
გორი, გ. სააკაძის ქ.№26 შპს 

36 ქება 2010 
ელექტრო საქონლით 

ვაჭრობა 
გორი, ცხინვალის გზ.№6ა შპს 

37 ტრეიდ კომპანი 
საბითუმო ვაჭრობა 

ცემენტით  
გორი, აღმაშენებლის გამზ.№112 შპს 

38 აგროტექნოპლუსი შხამ-ქიმიკატებით ვაჭრობა გორი, გორკის ქ.№179, კორპ.11/7 შპს 

39 ტირიფონის ბაღები სოფლის მეურნეობა სოფ. მეჯვრისხევი შპს 

40 ოლ კრედიტი 
მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია 
გორი, ჭავჭავაძის გამზ.№28/19 შპს 

41 კაპიტალი 
მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია 
გორი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.№28/19 შპს 

42 სემპრე სპა-სალონი გორი, ამილახვრის ქ.№26ა შპს 



გორის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი  

31 
 

43 ალგენი + ავეჯით ვაჭრობა გორი, თამარ მეფის V კვ. კორპ. 22/2 შპს 

44 ალგენი ავეჯით ვაჭრობა გორი, თამარ მეფის V კვ. კორპ. 22/2 შპს 

45 მეძლება უძრავის ქონების იჯარა გორი, ცხინვალის გზ.№10ა შპს 

46 განათლება 
საკანცელარიო საქონლით 

ვაჭრობა 
გორი, ჭავჭავაძის გამზ.№27 შპს 

47 უძლეველი საბითუმო ვაჭრობა გორი, სტალინის გამზ.№14 შპს 

48 ნიკალა გორი რესტორანი გორი, არაგვის ქ.№13 შპს 

49 ლაქი სასტუმრო გორი, სუხიშვილის ქ.№35 შპს 

50 მალხაზ პაიჭაძე საპროექტო ორგანიზაცია გორი, სოხუმის ქ.№2/1-2 შპს 

51 მოდულ მნ 
მომსახურება (საჩარხი 

ორგანიზაცია) 
გორი, ცხინვალის გზ.№8 შპს 

52 
დავით 

გოგიჩაშვილი 

საკანცელარიო საქონლით 

ვაჭრობა 
გორი, გურამიშვილის ქ.№70/10 შპს 

53 დანამა საპროექტო ორგანიზაცია გორი, სოხუმის ქ.№2/1-2 შპს 

54 ელიტ ნტვ მანქანების სამრეცხაო გორი, ცხინვალის გზ.№8 შპს 

55 ჩვენი ცარცი ცარცის წარმოება გორი, პუშკინის ქ.№33/2ა შპს 

56 ნუცა 
მობილური ტელეფონებით 

და აქსესუარებით ვაჭრობა 
გორი, რუსთაველის ქ.№43 შპს 

57 ელია 
საერთაშორისო 

გადაზიდვები 
სოფ. მერეთი შპს 

58 იური აბუაშვილი საბითუმო მაღაზია გორი, ჯუღაშვილის ქ.№64 შპს 

59 ჯიო 2016 
საბითუმო ვაჭრობა 

ჰიგიენური საშუალებებით 
გორი, რაზმაძის ქ.№43 შპს 

60 იაფი 
საბითუმო ვაჭრობა 

ჰიგიენური საშუალებებით 
სოფ. ატენი შპს 
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1

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის 

სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების,მელიორაციის, 

ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური

4500 4500 4500 450 4050 0 0 0 0

2
ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის  სააგენტო                 
200000 200 000 200000 32 000 165 000 3000 0 0 0 0

3
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

ფეხბურთის  კლუბი „გორი“
278000 278 000 278000 266 000 12 000 0 0 0 0

4

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

კულტურისა და ტურიზმის  

განვითარების  ხელშეწყობის 

95000 95 000 95000 90 000 5 000 0 0 0 0

5
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

გაზეთი „გორის მაცნე“
9000 9 000 9000 8 500 500 0 0 0 0

6
ა(ა)იპ-საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი
8700 8 700 8700 5 880 2 820 0 0 0 0

სულ 595 200 595 200 595 200 38 330 536 370 3 500 17 000 0 0 0 0 0
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