


მცხეთის მერი 
გიორგი 
კაპანაძე

მცხეთის მერის 
მოადგილე ოთარ 

ჩხეიძე

მცხეთის მერის 
პირველი 

მოადგილე გივი 
გიუტაშვილი

მცხეთის მერის  
მოადგილე მარინა 

ზურაბიშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახური

17 თანამშრომელი

შიდა აუდიტისა და 
ინსპექტირების 

სამსახური

5 თანამშრომელი

სივრცითი მოწყობისა 
და ინფრასტრუქტურის 

სამსახური

13 თანამშრომელი

სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევის და 

მობილიზაციის 
სამსახური

11 თანამშრომელი

ადმინისტრაციული 
სამსახური

20 თანამშრომელი

განათლების, 
კულტურის და სპორტის 

სამსახური

10 თანამშრომელი

სოციალური და 
ჯანდაცვის 
სამსახური

13 თანამშრომელი

ეკონომიკის 
სამსახური

18 
თანამშრომელი

ზედამხედველობის 
სამსახური

11 თანამშრომელი
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ადმინისტრაციული სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მერიაში შემოსულ 

კორესპონდენციათა 
რაოდენობა

შეადგენს 25,923

თვითმმართველი 
ორგანო 

4537

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

430

სხვადასხვა 
დეპარტამენტებიდან

44

ადმინისტრაციული
საჩივარი

7

მოქალაქის
განცხადება

6192

სამინისტრო

535

საპატრიარქო

12

სასამართლო

277

მთავრობის
კანცელარია

29

პარლამენტი

13

პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია

1

სახ.რწმუნებულის
ადმინისტრაცია

465

საჯარო
რეესტრი

8709

სხვადასხვა
1704

სს
სსიპ
შპს

2968

საქმისწარმოების განყოფილება
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ადმინისტრაციული სამსახური

 მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის 

მერიაში დამუშავებულ 
კორესპონდენციათა 

რაოდენობა შეადგენს

წარმომადგენლი
ს

ხელმოწერით
19 მერის

ხელმოწერით
17000

ცნობა მერის
ხელმოწერით

120

მერის
ხელმოწერით

MMS 773
შუალედური

4161

ადმნ.ერთეულები
20

ცხოვრების
ფაქტის

დამდგენი
კომისია

20 სამსახურის
უფროსის

ხელმოწერით
551

საკონკურსო
კომისია

1

ადმნ.ერთეულის
ხელმძღვანელის

ხელმოწერით
127

დაკავებულ
მიწაზე

საკუთრების
უფლების

აღიარების
კომისია

2359

მინდობილობა
მერის

ხელმოწერით
129

საქმისწარმოების განყოფილება

 გაიცა 24 წერილი საჯარო 
ინფორმაციის 

მოთხოვნის თაობაზე
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administraciuli samsaxuri

adamianuri resursebis marTvis ganyofileba

 meriaSi dasaqmebulTa profesiuli ganviTarebis mizniT Catarda 67 treiningi,

რomelsac intensiurad daeswro 48 sajaro moxele

 amJamad erT vakantur Tanamdebobaze

gamocxadebulia konkursi

 vakanturia 2  Tananmdeboba

 4 gamartivebuli 2 daxuruli

 8 Ria                      staJireba 4

 gamocxadda 14 konkursi
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administraciuli samsaxuri

 meriis iuridiuli ganyofileba

monawileobda 89 sasamarTlo procesSi

 meriis sasargeblod damrTavda 34 saqme

 mosarCelis sasargeblod დამთავრდა
11 saqme

 saqmis warmoeba Sewyda 4 saqmeze

 aRiarebul iqna sasarCelo moTxovna 2 

saqmesTan dakavSirebiT

 sasamarTlo warmoebaSia 38 saqme

iuridiuli ganyofileba
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 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, პირის მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია

 მცხეთის მუნიციპალიტეტიში არსებული კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი 
არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ( იზოლირებული და არაიზოლირებული) 
ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია

 სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისია
 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია
 თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისია
 მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისია
 მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული (კერძო და მუნიციპ ალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისია
 სატენდერო კომისია და სატენდერო კომისიის აპარატი
 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველი კომისია

კომისიები და სამუშაო ჯგუფები

 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფი

 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის 
საკითხის შემსწავლელი საბჭო

შექმნილია 9
კომისია

შექმნილია 2
სამუშაო
ჯგუფი
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Sida auditis samsaxuri

 ganxorcielda-dasrulda 9 Sida auditoriuli Semowmeba

 mimdinare auditi aris 3

 SemuSavda saboloo Sida auditoruli angariSebi da gaica

Sesabamisi rekomendaciebi
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საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ბიუჯეტი 2018

9

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმიურმა ნაწილმა
ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებულ ტრანსფერებთან ერთად შეადგინა 26 504.3
ათ.ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 29 079.8 ათ. ლარი, რაც
გეგმის 109.7%-ია.
გადასახადებიდან მობილიზებულ იქნა 12 493.3 ათ.ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 10
750,0 ათ.ლარის 116.2 %-ია.

გრანტები 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილია 10 837.1 ათ. ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის - 12 085.9 ათ.ლარის 89.7 %- ია, რაც
გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოების მიხედვით
მოთხოვნილი თანხების დაფინანსებით (თანხები ირიცხება

შესრულებული სამუშაოების მიხედვით).
დასახელება

2018 წ. გეგმა 

(ათ.ლარი)

2018 წ. ფაქტი 

(ათ.ლარი)

შესრულების 

%

გადასახადები 10,750.0 12,493.3 116.2

საშემოსავლო გადასახადი 750.0 1,135.0 151.3

ქონების გადასახადი 10,000.0 11,358.3 113.6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)
7,400.0 7,836.6 105.9

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 350.0 435.7 124.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე
280.0 390.0 139.3

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე
1,970.0 2,695.9 136.8

დასახელება
2018 წ.  გეგმა

(ათ.ლარი)

2018 წ.   

ფაქტი

(ათ.ლარი)

შესრულებ

ის %

გრანტები 12 085.9 10 837.1 89.7

საერთაშორისო

ორგანიზაციებიდან და სხვა

ქვეყნის მთავრობიდან

მიღებული გრანტები

308.5 201.0 65.2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი ტრანსფერი
11 777.4 10 636.1 90.3



საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

დასახელება
2018 წ. გეგმა 

(ათ.ლარი)

2018 წ.  ფაქტი 

(ათ.ლარი)

შესრულების 

%

სხვა შემოსავლები 2,418.4 3,708.5 153.3

შემოსავლები საკუთრებიდან 806.7 1 068.5 132.5

პროცენტები 409.7 469.2 114.5

რენტა 397.0 599.3 151.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 411.7 573.4 139.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები
411.7 546.8 132.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი

და მომსახურება
0.0 26.6 -

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 26.6 -

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,200.0 2,022.9 168.6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები
0.0 43.8 -

სხვა შემოსავლებიდან მობილიზებულ იქნა 3 708.5 ათ. ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლი - 2 418.4 ათ.ლარის 153.3 % -ია. 

არაფინანსური აქტივების    
რეალიზაციიდან 

მობილიზებულ იქნა 2 040.8 ათ. 
ლარი,  რაც  გეგმიური 
მაჩვენებლის  1 250.0 ათ.ლარის  
163.3 % -ია.  

დასახელება

2018 წ.  

(ათ.ლა

რი)

ფაქტი

(ათ.ლა

რი)

შესრუ

ლების 

%

არაფინანსური აქტივების 

კლება 1,250.0
2,040.8 163.3

ძირითადი აქტივები 128.0 142.2 111.1

არაწარმოებული

აქტივები 1,122.0
1,898.6 169.2

მიზნობრივი ტრანსფერი

(დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად) საანგარიშო პერიოდში მიიმართა -
368.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 368.0 თასი
ლარის 100% ია.

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
მიზნობრივი ტრანსფერი 368.0 ათასი ლარი მიიმართა:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის 177.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის

შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის 191.0 ათასი ლარი.

გათანაბრებითი ტრანსფერი

საანგარიშო პერიოდში მიიმართა - 2,555.0 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 2,555.0 ათასი ლარის
100% -ია.
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საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12,225.6 ათასი ლარით

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა/შენახვა
 გარე  განათების  მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია  
 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  და  ექსპლუატაცია  
 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ესპლუატაცია  
 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა   
 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  
 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია
 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

2018 წელს 19,649.9 ათასი ლარი დაიხარჯა შემდეგ 
პროგრამებზე:
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განათლების პროგრამა 4,160.8 ათასი ლარით;

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 3,801.5 ათ.ლარით
 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 359.3

ათ.ლარით

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და

სპორტის პროგრამა 1,953.6 ათასი ლარით;

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 667.0 ათ. ლარით,

კულტურის განვითარების ხელწყობა 1,086.8 ათ. ლარით,
ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის

განვითარების ცენტრი" 199.8 ათ. ლარით

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის 

პროგრამა 1,309.9 - ? ათასი ლარით;

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 180.4 ათასი ლარით,

 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  1,124.5 ათასი ლარით,

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 218.0 ათ.ლარით,
 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და

ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 693.559 ათ.ლარით,
 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 54.8 ათ.ლარით,
 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური

დახმარება 23.4 ათ.ლარით,
 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების

ხელშეწყობა 70.0 ათ.ლარით,
 ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"

61.9 ათ.ლარით.
 უპატრონო ძაღლების იზოლირება 5.0   ათასი ლარით.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
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1. მომსახურების შესყიდვაზე 16

2. საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე 43  

3. წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე 14 

4. გზების რეაბილიტაციაზე 7

5. შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციაზე 14 ელექტრონული 

6. გარე-განათების მოწყობაზე 3 

7. გაზმომარაგებაზე 2 

8. მოედნების მოწყობაზე 3

9. გაფორმდა  302 ხელშეკრულების მიღება-ჩაბარების აქტი

სახელმწიფო შესყიდვები

2 1 3 5 4 6 7 8

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

გამოცხადდა 102 ელექტრონული ტენდერი:
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური

sivrciTi mowyobis ganyofileba da arqiteqturis ganyofileba

sivrciTi mowyobis

ganyofileba

gacemulia miwis

samSeneblod

gamoyenebis pirobebze

657 brZaneba

arqiteqturis

ganyofileba

momzadda 546 brZaneba

mSeneblobis nebarTvasa da 

vadis gagrZelebis gacemis

Taobaze
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

 dasrulebulia 26 obieqti, romlebSic rgf-isa da adgilobrivi biujetis TanadafinansebiT

gadaxdilia 6 376 830 lari

nataxtris sabavSvo baRi saguramo. gmiris quCa
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

16



სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

 მთლიანად დაიგო 18 064 მეტრი ასფალტო-ბეტონის გზა

lisi-wodoreTis gza

jiRaura

atmianis quCa Iberielis Cixi

javaxiSvilis Cixi
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

 gogebaSvilis, guramiSvilis, erekle II-is, vaJa-fSavelas, muxranis, saguramos, 

gmiris, samxedros da Rvinjilias quCebze gare ganaTeba dafinansda 155 669 lariT. 
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 mravalfunqciuri sportul-gamajansaRebeli kompleqsi q. mcxeTaSi

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

 C

 sofel biwmendSi WaburRilis

mowyoba da ubnebis daqselva

 galavanSi, SankevanSi da niCbisSi

sasmeli wylis sistemebis

reabilitacia

 sofel CardaxSi WaburRilisa da 

magistralis mowyoba
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

sofeli navazi sofeli muxaTgverdi

 soflebSi: navazsa da muxaTgverdSi aSenda axali sportuli moedანi

 dafinansda rgf-isa da adgilobrivi biujetidan gamoyofili TanxebiT
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

 2018 wels, regionuli ganviTarebis fondisa da adgilobrivi biujetis TanadafinansebiT

mimdinareobs 42 obieqtis mSenebloba, saerTo TanxiT – 10 283 377 lari

ახალსოფელში გზის 
რეაბილიტაცია

სოფელ ჩარდახში სასმელი 
წყლის ჭაბურღილისა და 
მაგისტრალის მოწყობა

22



სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

mimdinareobs samuSaoebi Semdeg gardamaval obieqtebze:

 q. mcxeTaSi gare ganaTebis mowyoba

 frezeTis i.g.p. dasaxlebaSi sabavSvo baRis mSenebloba

 q. mcxeTaSi arsenas skveris reabilitacia

 wminda giorgisa da dimitri Tesalonikelis monastrebTan

misasvleli gzebis reabilitacia

 q. mcxeTaSi Sida saubno gzebis reabilitacia

 q. mcxeTaSi niCbosnobis bazis reabilitacia

 sofel Zalisis saniaRvre arxis reabilitacia

 araSenda Sankevanis damakavSirebeli gzis reabilitacia

 sofel muxranis kulturis saxlis reabilitacia

 sof. muxranSi sazogadoebrivi centris ezos keTilmowyoba

 q. mcxeTaSi sportul-gamajansaRebeli kompleqsis teritoriis

mowyoba

 sof. axalubanSi misasvleli gzis reabilitacia

 sof. wilknis i.g.p. dasaxlebaSi saritualo darbazis mSenebloba
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maRalmTiani dasaxlebebis ganviTarebis fondidan dafinansda

2 proeqti:

 sofel cxvariWamiaSi sasmeli wylis WaburRilisa da rezervuaris mowyoba

 sofel lelubanSi sasmeli wylis saTave nagebobis reabilitacia

maRalmTiani dasaxlebebis ganviTarebis fondi
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სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

2018 wels adgilobrivi biujetis dafinansebiT Sesrulebuli samSeneblo samuSaoebi:

Zalisi misaqcieli wilkani werovani muxrani

 reabilitirda niCbisSi, qsovrissa da ZegvSi sasmeli wylis sistemა
 moewyo skveri werovnis i.g.p. dasaxlebaSi

 moewyo mini stadioni ZalisSi, misaqcielში da wilkanSi

 reabilitacia Cautarda muxranSi arsebul mini stadions
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donori organizaciis mier dafinansebuli proeqtebi

donori organizacia

“ukanasknel

dReTa

wmindanTa ieso

qristes

eklesiis”

fondis mier

dafinansebuli

proeqtebi

sasmeli

wylis

Sistema 

sof. 

qsovrisSi

sof. 

navdaraanT

karSi

sasmeli

wylis

sistemis

samuSaoebi
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ekonomikis samsaxuri

materialur teqnikuri ganyofileba

adgilobriv mosakrebelTa ganyofileba

მატერიალუ- ტექნიკურმა 
განყოფილებამ უზრუნველყო 
ადმინისტრაციული შენობის 
გამართული მუშაობა და 
ყოველდღიური ტექნიკური 
პრობლემების აღმოფხვრა

შენობა აღიჭურვა გაგრილება-
გათბობის სისტემით

27

მშენებლობის მოსაკრებლის გეგმა - 50 000 
ლარი

ფიზიკური პირებისგან შემოსული 
თანხა - 7 939,55 ლარი

შემოსული თანხა - 136 295,48 ლარი

დასუფთავების მოსაკრებელის 
ხელშეკრულებების  ჯამური რაოდენობა 
შეადგენს 490 ობიექტს

დადებულია ახალი ხელშეკრულება
56 ობიექტთან

დასუფთავების მოსაკრებლის
გეგმა - 361697 ლარი
შემოსული თანხის რაოდენობა 375375,20



ekonomikis samsaxuri

 Catarda 6 Sexvedra-seminari fermerebTan

 20 Sexvedra-seminari proeqt “danerge

momavalis” farglebSi

 municipalitetSi dadginda wvrilfexa rqosani

pirutyvis raodenoba

 Seiwamla 1 193 ha savargulebi oTx sofelSi

 Catarda msxviლfexa da wvrilfexa pirutyvis

acrebi

 gaimarTa 3 Sexvedra arsebuli melioraciis

problemebis gamosworebis mizniT

 aRericxa arsebuli kulturebi da savargulebi

 2015-2021 wlebisTvis SemuSavebulia

strategiuli ganviTarebis dokumenti

 mimdinareobda muSaoba “mcxeTis

municipalitetis 2018-2020 wlebis

municipaluri narCenebis marTvis gegmis”
SemuSavebaze

 SemuSavda “municipalitetis materialuri

da infrastruqturuli aqtivebis marTvis

saxelmZRvanelos” gegma

 12 xelSekruleba municipalitetis

sakuTrebaSi arsebul qonebaze

 1 uZravi qonebis uzufruqtiT gadacemis

xelSekruleba

 Cuqebis xelSekrulebiT gadmoeca 2 

erTeuli uZravi qoneba

 xanZris Sedegad dazaralebuli

mosaxleobisaTvis farTis daqiraveba

 saxelmwifosgan gadmoeca 9 erTeuli

xazobrivi nageboba

qonebis

marTvis da 

aRricxvis

ganyofileba

soflis
meurneobis
ganyofილება

ekonomikis

ganyofileba
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zedamxedvelobis samsaxuri

arqiteqturul-samSeneblo saqmianobaze da infrastruqturul proeqtebze zedamxedvelobis ganyofileba

administraciul samarTaldarRvevaTa ganyofileba

gaformebuli

xelSekrulebe

biT

Sesrulebulia

85%

xelSekrulebiT

gaformebuli

gadaudebeli

samuSaoebidan 3 

samuSao

dasrulebulia

eqspluataciaSi

miRebuli 185 

samSeneblo

obieqti

samSeneblo

samarTaldar

Rvevis

gamosworebis

Sesaxeb

gacemulia 94 

miTiTeba

dajarimebul

ia 71 

samSeneblo

samarTalda

mrRvevi piri

jarimis

saxiT

Semosulia

18 300 

lari

mgf_is

dafinansebiT

mimdinareobs

42 

infrastruqtu

ruli proeqti

dasrulebis

stadiaSi 16 

infrastruqtu

ruli proeqti

adgilobrivi

biujetidan

dafinansebulia

9 proeqti

gaformda

gamartivebuli

SesyidviT 2 

xelSekruleba
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socialuri da jandacvis samsaxuri

 mosaxleobis erTjeradi finansuri

daxmაreba 100 laris odenobiT

gacemulia 548 moqalaqeze

 სamedicino momsaxureobaSi

daxmareba gavuwieT 1241 moqalaqes, 

mTlianma Tanxam jamSi Seadgina

693.559 lari
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0 20000 40000 60000 80000 100000
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მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი
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socialuri da jandacvis samsaxuri

 yovelTviuri daxmareba gaewia dialeziT mosargeble 26 adamians

 moqalaqeebze gaica 700მ3 SeSa

 mosaxleobis dazianebuli saxlis saxuravebis SesakeTeblad gaica 2600kv.m 

gadasaxuri masala

 xanZris Sedegad dazianda ramdenime ojaxi, dazianebuli saxlebis

reabilitacia finansurad uzrunvelyo mcxeTis meriam, qiriT

uzrunvelyofilia 3 ojaxi

 erTjeradi sasursaTo paketebi sadResaswaulod ukiduresad gaWirvebuli

ojaxebisTvis gaica
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 პროგრამით მოსარგებლეები არიან აუტისტური სპექტრის, მძიმე და 
ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 
არასრულწოვანი პირები, რომელებიც რეგისტრირებულნი არიან 
სპეციალიზებულ დაწესებულებებში (ე.წ. „დღის ცენტრი“) 

 დახმარება გაიცემა თვეში ერთხელ კონკრეტული საჭიროების 
შესახებ  წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით

 პროგრამით მოსარგებლეები არიან აუტისტური სპექტრის, მძიმე და 
ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 
არასრულწლოვანი პირები

 დახმარება გაიცემა კონკრეტული საჭიროების შესახებ
წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით

 პროგრამით მოსარგებლე არის მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახი,რომელსაც შეეძინა მეოთხე 
და მეტი შვილი

მეოთხე შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების 
შეფერხების მქონე ბავშვთა დახმარება

დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების დახმარება

სოციალური პროგრამა

სოციალური პროგრამა
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დონორებთან ურთიერთობა

 მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის , დონორთა ურთიერთობის განყოფილების 
ორგანიზებით და მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრის „ლოგომედი“-ს 
მხარდაჭერით, ჩატარდა ერთობლივი აქციები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სკოლამდელ და 
დაწყებით სასკოლო ასაკის მოზარდებში მეტყველების ნებისმიერი ტიპის დარღვევის დროულ 
აღმოჩენასა და დიაგნოსტიკას
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა

 Seiqmna mcxeTis municipalitetis

meriis axali vebgverdi www.Mtskheta.gov.ge
 gaSuqda 150-mde RonisZieba

 RonisZiebis Casatareblad Sedga 10-mde

kompaniasTan molaprakeba

 momzadda wliuri angariSi, pres-relizebi,

misaloci da mosawvevi baraTebi

 moxda Sexvedrebis da RonisZiebebis dagegmva da organizeba

 mimdinareobs yoveldRiuri presis monitoringi
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დამეგობრებული ქალაქები

მცხეთა - ჰიკონე

მცხეთა-თრაკაი

მცხეთა-ნესებირი

მცხეთობის დღესასწაულs დაესწრნენ დამეგობრებული ქალაქების წარმომადგენლები:
ლატვიიდან, ლიტვადან, უკრაინიდან, თურქეთიდან, ბულგარეთიდან, ბელარუსიიდან და 
იაპონიიდან.
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გამწვანების და დასუფთავების აქციები

დასუფთავების აქციები გამწვანების აქციები

მცხეთას ნარჩენების ახალი 

300 ერთეული პლასტმასის 
ურნა გადმოეცა
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ganaTlebis, kulturis და sportis samsaxuri

 mcxeTis municipalitetis meriam maRali Sedegebis mqone 24 sportsmens da 

10 mwrvTnels gadasaca fuladi jildo

sporti 2018
37



ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონები

სპორტი 2018

გივი მაჭარაშვილი
მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში

ლევან გორგაძე-ოძეკი
ტოჩინოშინი

ზურა ურთაშვილი
ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონი 

ჭიდაობაში

ლევან ნახუცრიშვილი
ევროპის ჩემპიონი ჭიდაობაში

გრიგოლ ზურაბიანი
მსოფლიო ჩემპიონი მკლავჭიდში

ზაზა ხუბაშვილი
მსოფლიო ჩემპიონი მკლავჭიდში

სალომე მჭედლიშვილი
მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში

ნათია კახობერაშვილი
მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში

ზაზა ნადირაძე
ევროპის ჩემპიონი კანოეში
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ganaTlebis, kulturis da sportis samsaxuri

sporti 2018

 sportisa da axalgazrdobis ganyofilebam Caatara 15 RonisZieba,

romelSic 3500-mde axalgazrdam miiRo monawileoba

 moyvarulTa Tasi 2018

 saskolo sportuli olimpiada

 Eevropis skolis kvireuli

 g.rTveliaSvilis saxelobis turniri qarTul WidaobaSi

 Ria turniri qarTul WidaobaSi (laSarobaze, biwmendobaze, RvTismSoblobaze, mcxeTobaze)

 d.kapanaZis Ria turniri mini fexburTSi

 nona gafrindaSvilis Tasi 2018

 Ria pirveloba niCbosnobaSi mcxeTobis dResaswaulze

 mxiaruli startebi 2018

 daiwyo saskolo sportuli olimpiada 2019
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turizmi

ganaTlebis, kulturis da sportis samsaxuri
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mcxeTaSi turistuli adgilebis monaxuleba wlidan wlamde izrdeba

turizmis sainformacio centri 2018 wels 71162 vizitors moemsaxura

ვიზიტორები
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ganaTlebis, kulturis da sportis samsaxuri

ganaTleba da kultura

 განათლების და კულტურის განყოფილების 
ორგანიზებით ჩატარდა 20-მდე ღონისძიება
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 2018 wels samxedro aRricxvaze ayvanilia 2001 wels dabadebuli 205 wvevamdeli

 gamoZaxebuli iyo gamwvev komisiaze gadasayvanad 745 wvevamdeli

 ganTavisuflda samxedro samsaxuridan 47 

 gawveul iqna - savaldebulo samxedro samsaxurSi 118

- arasamxedro alternatiul SromiT samsaxurSi 10

 gadairicxa rezervSi zRvruli asakis Sesrulebis gamo 241 

 გadacemuliა - Sinagan saqmeTa saministrosTvis masalebi 231 wvevamdelze

- sasamarTloze 16

 - samxedro policiaze 2

 gadavadebis mosakrebeli გადაიხადა17 წვევამდელმა

samxedro aRricxvis, gawvevis da mobilizaciis samsaxuri



მცხეთის საპატიო მოქალაქეები

დავით ჯიშკარიანი
სასულიერო პირი

ლევან გორგაძე
ოძეკი ტოჩინოშინი

თორნიკე სოლოღაშვილი
ბავშვთა კარდიოქირურგი

ზაზა ნადირაძე
სპორტსმენი

გიორგი ოვაშვილი
კინორეჟისორი
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შპს მცხეთის სოფწყალი

 საავარიო სამსახურის მიერ აღმოიფხვრა წყალსადანენის ქსელების დაზიანების და 
სხვადასხვა ავარიული  432 შემთხვევა

 სასმელი წყლის რეზერვუარების შემოწმება
 ნალექების და ხავსებისგან გაწმენდა
 გარეცხვა-დაქლორვა (გრაფიკის შესაბამისად)
 ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მუდმივი დაცვა
 ჭაბურღილების, სატუმბი სადგურების, ელ.ავტომატური მართვის სტენდების 

ყოველდღიური კონტროლი-ზედამხედველობა.

 არსებული ქსელების რეგულარული შემოწმება-დათვალიერება
 დაზიანებული, კონკრეტული მონაკვეთების აღდგენა-შეკეთება
 შექმნილი ავარიული სიტუაციების ლიკვიდაცისთვის საჭირო ღონისძიებების 

დაგეგმვა და კონტროლი დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე
 წყალმომარაგების სისტემებზე დამატებითი მომხმარებლის დაერთება და 

კონტროლი მათ დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე.
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mcxeTis municipalitetis mier dafuZnebuli a(a)ip-ebi

a(a)ip-ebi

a(a)ip-ebi

saStato erTeuliT

dasaqmebulia 968

 mcxeTis municipalitetis skolamdeli aRzrdis

dawesebulebaTa gaerTianeba

 mcxeTis municipalitetis kulturis dawesebulebaTa

gaerTianeba

 mcxeTis municipalitetis kulturis centri “sveti”

 mcxeTis kulturuli memkvidreobisa da turizmis

ganviTarebis centri

 mcxeTis municipalitetis safexburTo skola

 sxvadasxva saxeobis mcxeTis sasporto skola

 umaRlesi daostatebis mcxeTis Widaobis skola

 mcxeTis kanoesa da niCbosnobis akademia

 mcxeTis municipalitetis sazogadoebrivi jandacvis centri

 mcxeTis municipalitetis keTilmowyobis samsaxuri

 mcxeTis ufaso sasadilo – mzrunveloba moklebulTaTvis

 investiciebisa da humanitaruli proeqtebis gaerTianeba

municipaluri

subsidia

3 513 200
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a(a)ip skolamdeli dawesebulebTa gaerTianeba

a(a)ip

funqcionirebs 24 sabavSvo baga-baRi, sadac iricxeba 2 000 

aRsazrdeli da dasaqmebulia 581 TanamSromeli

 gaizarda kvebis racionis Tanxa

 aSenda Tanamedrove standartebis 2 sabavSvo baRi

 sameTvalyureo kamerebi damontaJda aTamde sabavSvo baRSi da 

momavlisTvis igegmeba yvela baRis video kamerebiT aRWurva

 mimdinareobs pedagogTa gadamzadeba profesiuli ganviTarebis

mizniT

 SeZenil iqna uniformebi, televizorebi, kompiuterebi da 

ganxorcielda internetis instalireba

 gaizarda dawesebulebaSi dasaqmebul pirTa Tanamdebobrivi sargos

odenoba

 kvebis bloki aRiWurva saWiro inventariT

 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisTvis dainiSnen

specialuri ganaTlebis mqone pedagogebi
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis kulturis centri “sveti” da 

a(a)ip mcxeTis municipalitetis kulturis dawesebulebaTa gaerTianeba

kulturis centri „sveti“:

 wlis ganmavlobaSi Catarebuli RonisZiebebis raodenoba – 40

dasaqmebulTa raodenoba – 42

funqcionirebs 4 wre

 aRsazrdelebis raodenobaa - 84

kulturis dawesebulebaTa gaerTianeba:

 samusiko ganyofilebis RonisZiebaTa raodenoba -53

 sabiblioTeko ganyofilebis RonisZiebebis saerTo raodenoba - 69

 2018 wlis kulturis ganyofilebis RonisZiebebis saerTo raodenoba - 27

funqcionirebs 12 wre

a(a)ip
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis safexburTo skola, a(a)ip mcxeTis municipalitetis sxvadasxva saxeobis

mcxeTis sasporto skola, umaRlesi daostatebis mcxeTis Widaobis skola, mcxeTis kanoesa da niCbosnobis

akademia

a(a)ip

mcxeTis kanoesa da niCbosnobis akademia

funqcionirebs sxvadasxva saxis niCbosnobis oTxi

jgufi, romelSic gaerTianebulia 80 sportsmeni

 emsaxureba 11 mwvrTneli

 akademias gaaCnia 3 motoriani navi

 akademiis aRzrdili da mwvrTneli - zaza nadiraZe evropis Cempioni da 

msoflios studentTa universiadis gamarjvebuli gaxda

sxvadasxva saxeobis mcxeTis sasporto skola:

 funqcionirebs 13 sxvadasxva saxeobis wre velosportSi, karateSi, 

taekvandoSi, frenburTSi, Wadraksa da kalaTburTSi

 monawileoben sxvadasxva saxeobis turnirebSi

 hyavT gamarjvebulebi sxvadasxa kategoriebSi

umaRlesi daostatebis mcxeTis Widaobis skola:

 dakavebulia 267 sportsmeni, romelTac 22 mwvrTneli avarjiSebs

 skolaSi funqcionirebs Widaobis 15 wre

 sportsmenebi monawileoben sxvadasxva turnirebSi, sadac sxvadasxva woniT

kategoriebSi gamovlenilia gamarjvebulebi

 skola awyobs sxvadasxva wamaxalisebel Sejibrebebsa da turnirebs

safexburTo skola:

 safexburTo skolaSi iricxeba 300-mde aRsazrdeli da 15 mwvrTneli

 aRsazrdelebi monawileoben sxvadasxva turnirebSi, sadac skolis gundebma

saprizo adgilebi daikaves
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis sazogadoebrivi jandacvis centri

a(a)ip

 ganxorcielda gripis vaqcinacia

 C hepatitis ufaso skriningi ganxorcielda

 cofis vaqcinaciis kursi Cautarda 1 368 dazaralebuls

 wiTelasa da wiTuras sawinaaRmdegod vaqcinireburTa ricxvi 7 484 adamians

Seadgens

 kombinirebuli testebiT gamokvleulia 96 orsuli

 malariasTan brZolis mizniT sadezinfeqcio samuSaoebi

ganxorcielda 40 000 kv.m metrze

 moxda malariisa da sxva transmisiur daavadebaTa prevencia

 parazitologiuri laboratoriis kvleva Cautarda 812 bavSvs

 sanitarul-higienuri mdgomareobis gamosworebis mizniT zedamxedveloba

ganxorcielda 23 sajaro skolasa da 24 bavSvTa skolamdel dawesebulebaze

 Semowmda 19 silamazis salonis higienuri mdgomareoba, C hepatitis eliminaciis

aRmofxvris mizniT

 Catarda RonisZieba - “ mcxeTa jansaRi qalaqi” Tambaqos meoradi kvamlisgan

ganTavisuflebis mizniT
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis keTilmowyobis samsaxuri

a(a)ip

 yoveldRiurad xdeba q. mcxeTis 179 420 kv.m. farTobis quCebis dagva-

dasufTaveba

 wvimis Sedegad dazianebuli saniaRvre arxebis aRdgena-dasufTaveba

 sayofacxovrebo nagvis gatana, romelic 6 Tvis monacemebiT 5 375 

tonas Seadgens

 sistematiurad xdeba parkebis mwvane farTobis dasufTaveba da 

morwyva

 moiWra 60 Ziri xmeli xe

 xdeba quCebis, skverebisa da arqiteqturuli Zeglebis 7 378 wertilis

ganaTeba

 xdeba Sadrevnis da qalaqis centralur nawilSi damontaJebuli

avtomaturi meqanizmebis funqcionirebaSi moyvana
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis ufaso sasadilo - mzrunveloba

moklebulTaTvis

a(a)ip

 35 beneficiari

 beneficiarebis gamokvebaze ixarjeba 1 440 lari

 ganaxlda interieri da samzareulo aRiWurva Tanamedrove standartebiT

 SeZenil iqna macivari da axali WurWeli samzareulosTvis

 Catarda C hepatitis skriningi

 humanitaruli organizaciis mier beneficiarebs gadaecaT sakvebi da tansacmeli
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a(a)ip mcxeTis municipalitetis investiciebisa da humanitaruli proeqtebis

gaerTianeba

a(a)ip

 gaerTianebuli donori organizaciis mxardaWeriT dasrulda qsovrisis

94 000 laris Rirebulebis wylis WaburRilis mSeneblobis proeqti

 xeli moewera kontraqts biwmendsa da navdaraanTkarSi 215 000 laris

Rirebulebis sasmeli wylis sareabilitacio proeqts

 mcxeTis ufaso sasadilos beneficialebis ojaxebisTvis ganawilda saojaxo

moxmarebis nivTebi

 mcxeTis dRis centris - “ momavlis rwmena “ beneficialebs gadaecaT sakvebi, 

sayofacxovrebo nivTebi, higienisa da piradi moxmarebis saSualebebi

 2018 wels gaerTianebam 309 000 lari miiRo grantis saxiT sxvadasxva

donori organizaciebidan

 2019 wlisTvis dagegmilia axali miniavtobusis SeZena dRis centrisTvis da 

200 000 laris grantis daxarjva municipalitetis soflebSi sasmeli wylis

sistemebis mosawesrigeblad
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიმდინარე პროექტები

 mimdinareobs mcxeTis kinoTeatris Senobis arqeologiur muzeumad adaptaciis

samuSaoebi

 dawyebulia didgoris memorialuri kompleqsis sareabilitacio samuSaoebi

 male dasruldeba zedaznis monasterTan misasvleli gzis reabilitacia

 daiwyeba mcxeTaSi, mdinare mtkvarze axali saavtomobilo xidis mSenebloba
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2019 wlis samoqmedo gegmaSi gawerili infrastruqturuli proeqtebis

Rirebuleba Seadgens – 5 789 476 lars

 sasmeli wylis sistemis reabilitacia sofel muxranSi,

 sasmeli wylis rezervuaris mowyoba da daqselva sofel ZegvSi

 axali WaburRilis mowyoba navdaraanTkarSi, eredaSi da biwmendSi

 Sida saubno gzebis reabilitacia q. mcxeTaSi narekvavisa da RarTikaris

dasaxlebaSi, sof. ZalisSi, CardaxSi, gorovanSi, vazianSi, wiwamurSi, 

navazSi, galavanSi, araSendaSi da ZegvSi

 soflamde misasvleli gzebis reabilitacia patara qandasa da vardisubanSi

 saniaRvreebis mowyoba werovnis i.g.p. dasaxlebaSi (e.w. xeobelebis

dasaxleba) da wilknis devnilTa dasaxlebaSi

 kulturis saxlebis reabilitacia cixisZirsa da nataxtarSi

 skverebis reabilitacia qalaq mcxeTasa da sofel qsovrisSi

 sportuli moednis mowyoba qalaq mcxeTaSi – RarTikaris dasaxlebaSi

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

infrastruqturis ganviTarebis ganyofileba

54
stiqia

54

 2018 wels mcxeTis municipalitetSi Zlieri qaris Sedegad dazianebuli

sacxovrebeli saxlebis saxuravebis aRsadgenad municipalitetis biujetis

sarezervo fondidan gamoyofili Tanxa - 49 500

 stiqiis Sedegad dazianebuli sacxovrebeli saxlebis saxuravebis aRsadgenad

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sesyidvis Rirebuleba – 200

 SeZenil iqna Zlieri qaris Sedegad mcxeTis municipalitetis soflebSi msxaldidsa da

lisSi dazianebuli sacxovrebeli saxlebis saxuravebis aRsadgeni samSeneblo masalebis

Rirebuleba – 2 960



sazogadoebasTan urTierTobis ganyofileba

www.Mtskheta.gov.ge


