
 

  

ადგილობრივი ეკონომიკური 

 განვითარების გეგმა 
 

 
 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

                                                               საქართველო 

 

 

 

 

 

  სექტემბერი 2019 

 

  



 
 

2 
 

მერის მიმართვა 

 

გურჯაანი, ეკონომიკურად მზარდი პოტენციალის მქონე 

მუნიციპალიტეტია, რომლის წამყვანი დარგები ტურიზმი და 

სოფლის მეურნეობაა. იგი მეღვინეობის ცენტრს წარმოადგენს, 

სადაც ყურძნისა და ღვინის ისტორია 8000 წელზე მეტს ითვლის.  

აქ განთავსებულია ყველაზე მეტი საოჯახო ტიპის მარანი, 

ღვინის ქარხანა და უნიკალური მიკროზონები. გურჯაანის 

მუნციპალიტეტს ბუნებრივად აქვს სატრანზიტო 

ადგილმდებარეობა და კავშირი კახეთის რეგიონის თითქმის 

ყველა მუნიციპალიტეტთან, რაც საშუალებას აძლევს წამყვანი როლი ითამაშოს 

ლოჯისტიკის, სატრანსპორტო და ტურიზმის კუთხით.  

 

გურჯაანი ევროპული ტიპის მუნიციპალიტეტი უნდა გახდეს - ეს არის მთავარი ამოცანა, 

რომლის გარშემოც აგებულია გურჯაანის განვითარების პლატფორმის ძირითადი 

კონცეფცია. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წარმატებით განხორციელებული 

მმართველობის პრინციპებისა და გამოცდილების დანერგვა ჩვენს მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერების გარანტი იქნება და განვითარების პროცესში 

ხელს შეუწყობს დადებითი დინამიკის შენარჩუნებას.  

 

პროექტი „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ინიციატივის ფარგლებში შემუშავებული 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა ადგილობრივ რესურსებსა და შესაძლებლობებზე 

დაყრდნობით, წარმოადგენს მნიშვნელოვან დოკუმენტს არსებული გამოწვევების 

დასაძლევად და ეკონომიკის განსავითარებლად  2020-2021 წლებში. აღნიშნულ პროექტში 

გათვალისწინებული აქტივობები დაფინანსდება როგორც მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, კერძო და სამოქალაქო 

სექტორის ჩართულობით და დონორი ორგანიზაციების მიერ. აღნიშნული პროექტი 

იქნება დამატებითი ფინანსური რესურსების მოზიდვის პლატფორმა. 

 

გამოვთქვამ მზადყოფნას, რომ პროექტის ფარგლებში  შემუშავებული სტრატეგია და 

მასში გათვალისწინებული ღონისძიებები ჯეროვნად და ეფექტურად შესრულდება, 

რითაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას მიაღწევს. 

 

პატივისცემით, 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი 

არჩილ ხანდამაშვილი 

 
გეგმის ასლის მისაღებად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას 

სახელი, გვარი: ნინი ნინოშვილი 

თანამდებობა: ეკონომიკის სამსახურის საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა 

და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი 

მისამართი: ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის ქ. №13 

ელ-ფოსტა: niniininoshvili@gmail.com 

ვებ-გვერდი: www.gurjaani.gov.ge 
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1. მოკლე შეჯამება 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის 

რეგიონში. ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს ქალაქი გურჯაანი, რომელიც 

დედაქალაქიდან დაშორებულია 122 კმ-ით (1 სთ და 30 წუთი სავალი დრო). 

მუნიციპალიტეტის ფართობი 849,2 კმ2-ია, რომლის დიდი ნაწილიც სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებს უკავია. 2018 წლის მონაცემებით მოსახლეობა შეადგენს 65 571 

ადამიანს, საიდანაც მამაკაცების რაოდენობა 49,2%-ია, ქალების -50,8%, ხოლო სამუშაო 

ასაკის მქონე მოსახლეობის რაოდენობა 64%-ია. სოფლად 84,65% ცხოვრობს, ქალაქად კი 

15,35%. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 

შემუშავებულია ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

ფარგლებში პარტნიორობის მიერ, რათა ხელი შეუწყოს მდგრადი ადგილობრივი 

ეკონომიკის განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნას, კერძო სექტორთან 

გამჭვირვალე, ინკლუზიური და მეგობრული გარემოს ჩამოყალიბებას, ევროპული 

გამოცდილების გაზიარებას, დამატებით ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდას და გურჯაანის საინვესტიციო პოტენციალის გაუმჯობესებას. 

გეგმა ფოკუსირებულია მხოლოდ ეკონომიკის განვითარებასა და  კერძო სექტორის 

ზრდაზე, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს დასაქმებას და შემოსავლების 

ზრდას მუნიციპალიტეტში. დოკუმენტში ასახულია ადგილობრივი ეკონომიკური 

სტრუქტურის ანალიზი, გამოკვეთილია ძლიერი და სუსტი მხარეები და დასახულია 

მიზნები. სამოქმედო გეგმაში განსაზღვრულია ღონისძიებები, რომლებიც 2 წლის 

განმავლობაში უნდა განხორციელდეს და გათვალისწინებულია მონიტორინგისა და 

შეფასების მექანიზმები. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრების გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართული იყო 

ადგილობრივი თვითმმართველობა კერძო და სამოქალაქო სექტორთან ერთად. ჩატარდა 

SWOT ანალიზი, გამოიკვეთა პერსპექტივები და საფრთხეები. აღნიშნული ანალიზის 

საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მიმზიდველ ადგილს 

წარმოადგენს ინვესტიციებისთვის, რასაც 2018 წელს 10-ჯერ გაზრდილი ინვესტიციების 

რაოდენობა მოწმობს. მუნიციპალიტეტში ვითარდება ტურიზმის სექტორი, 

განსაკუთრებით კი აღსანიშნავია ღვინის ტურიზმი. ასევე ნათლად გამოჩნდა ის 

გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას მუნიციპალიტეტი და რომლის დასაძლევადაც უნდა 

განვითარდეს ქსელური ურთიერთობები, დაიგეგმოს მარკეტინგული აქტივობები 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად, ამაღლდეს პროფესიული 

განათლების დონე.  შემუშავდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხედვა, 

რომლის თანახმადაც მომავალში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს აღიარებული, 

როგორც მევენახეობა-მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით, 

განვითარებული ინფრასტრუქტურითა და მომსახურების მაღალი ხარისხით ტურიზმის 

სექტორში. ხედვის მისაღწევად განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზნები: 

მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის პოპულარიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვა და საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტის დამკვიდრება; ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება და მარკეტინგული აქტივობების განხორციელება; 

მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. 

მიზნების მისაღწევად დაისახა ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა  გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე გატანა, 

ტურისტული ობიექტების რეაბილიტაცია-რესტავრაცია, პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ზრდა, ახალი პროფესიული სასწავლებლების შექმნა, საერთაშორისო 

დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. სამოქმედო გეგმა 
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მოიცავს დეტალურად გაწერილ 18 პროექტს, რომლის სრული ბიუჯეტი შეადგენს 45 971 

600 ლარს (15 323 867 ევრო). ჩამოყალიბებული მიზნებიდან გამომდინარე სახსრები 

გადანაწილებულია შემდეგნაირად: მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის 

პოპულარიზაციისთვის - 2.6%,  ტურისტული ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად - 

87.8%, მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის - 9.6%. გეგმაში გაწერილი 

პროექტების ნაწილი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისევე როგორც კერძო 

სექტორისა და დონორი ორგანიზაციების ფინანსური თანამონაწილეობით, რაც 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს.   
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3. დანართები და შემოკლებები 

დანართები 

დანართი „ა“. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი 

დანართი 1. ბრძანება ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

ფარგლებში, LEDP -ის შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ; 

დანართი 2. ბრძანება ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესამუშავებლად პარტნიორობის 

შექმნის შესახებ; 

დანართი 3. LEDP-ის მომზადების პროცესში სამუშაო ჯგუფისა და სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან  შეხვედრის ოქმები; 

დანართი 4. კერძო სექტორთან შეხვედრების ამსახველი ფოტომასალა; 

დანართი 5. სატელევიზიო გადაცემა პროექტის შესახებ; 

დანართი 6. ადგილობრივ ეკონომიკურ ანალიზთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ცხრილები 

 

შემოკლებების 

LEDP - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 

გრგ- განაშნიანების რეგულირების გეგმა 

SWOT  - ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები  

DCFTA- ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება 

PR - საზოგადოებასთან ურთიერთობა 



 
 

6 
 

IT - ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

USAID - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

DANIDA - დანიის განვითარების ფონდი 
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4. გეგმის შესავალი 

2018 წლის მარტში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი შეუერთდა  ევროკავშირის ინიციატივას 

„მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ და გამოთქვა მზადყოფნა, აქტიურად 

ითანამშრომლოს და ჩამოაყალიბოს პარტნიორული ურთიერთობები ბიზნეს სექტორთან 

და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს მდგრადი 

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნაში. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ხელს შეუწყობს კერძო სექტორთან 

გამჭვირვალე, ინკლუზიური და მეგობრული გარემოს შექმნას, ევროპული 

გამოცდილების გაზიარებას, დამატებით ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდას და გურჯაანის საინვესტიციო პოტენციალის გაუმჯობესებას. 

ინიციატივის ფარგლებში შემუშვებული ეკონომიკური განვითარების  დოკუმენტი 

თანხვედრაშია გურჯაანის განვითარების სტრატეგიასთან - „გურჯაანი 2021“, გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიასთან, მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიასთან, კახეთის რეგიონის განვითარების 

სტრატეგიასთან 2014-2021 და საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიასთან „საქართველო 2020“. გეგმა ფოკუსირებულია კერძო სექტორის 

განვითარებასა და ახალი ბიზნეს ობიექტების შექმნაზე.  

ეკონომიკის განვითარების გეგმა შემუშავდა დაინტერესებულ მხარეებთან უწყვეტი 

დიალოგისა და ურთიერთთანამშრომლობის ფორმატში. წინასწარ შემუშავებული 

კითხვარების საფუძველზე ჩატარდა 3 სადისკუსიო ტიპის შეხვედრა არსებული 

პრობლემების გამოსავლენად და ამ პრობლემების  გადაჭრის ეფექტური გზების 

მოსაძიებლად. თითოეულ შეხვედრას ესწრებოდა შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლები, 

როგორც კერძო და საჯარო სექტორიდან, ისე სამოქალაქო საზოგადოებიდან. LED 

ოფიცერი ასრულებდა ფასილიტატორის ფუნქციას. პროექტების გასახორციელებლად 

გათვალისწინებულია 45 971 600 ლარი (15 323 867ევრო), საიდანაც 14.36% დაფინანსდება 

მუნიციპალური და სახელმწიფო ბიუჯეტით, კერძო სექტორიდან- 26.25%, დონორი 

ორგანიზაციების მიერ - 58.29%, ხოლო წყვეტა დაფინანსებაში შეადგენს 1.1%. 

თითოეული პროექტი კონკრეტული, დროში გაწერილი, გაზომვადი და მიღწევადია.  

 
5. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავებისათვის მერის ბრძანებით 

შეიქმნა 4 კაციანი სამუშაო ჯგუფი (2 ქალი და 2 მამაკაცი) და 20 კაციანი პარტნიორობა     

(6 ქალი და 14 მამაკაცი). სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობდა მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების ოფიცერი. ჯგუფის შემადგენლობა შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდა: 1 წარმომადგენელი კერძო სექტორიდან, 1 წარმომადგენელი სამოქალაქო 

საზოგადოებიდან და 1 წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის მერიიდან. პარტნიორობის 

წევრების უდიდესი ნაწილი - 15 ადამიანი წარმოადგენს ბიზნეს სექტორს, სამოქალაქო 

სექტორს - 3, ხოლო ადგილობრივ ადმინისტრაციას - 2 წევრი. პარტნიორობის წევრები 

შეირჩნენ მათი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მიხედვით, შესაძლებლობით, 

გავლენა მოახდინონ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების პროცესზე. ამან 

საშუალება მოგვცა, ნათლად დაგვენახა ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულებაში 

არსებული გამოწვევები და გაგვეანალიზებინა თითოეული დარგის სპეციფიკა.  

გეგმის შესრულების ეტაპზე ჩატარდა 3 შეხვედრა შერჩეულ ფოკუს ჯგუფებთან. 

შეხვედრები წარიმართა ჯგუფური ვორქშოფის, ღია დისკუსიისა და კონსტრუქციული 

დიალოგის ფორმატში. შემდგომი პარტნიორობისა და ერთობლივი მუშაობისთვის 

დაიგეგმა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, რომლებიც გაწერილია სამოქმედო გეგმაში. 

ნათლად გამოჩნდა პერსპექტივა სექტორებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით.  
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6. ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი 

 

6.1. ადგილობრივი ეკონომიკის სტრუქტურის ანალიზი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვან დარგებს მრეწველობა, ტურიზმი, 

სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა-მომსახურების სფერო წარმოადგენს. სტატისტიკის 

ეროვნული ბიუროს 2018 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 737 

მიკრო, 805 მცირე და 1 საშუალო ბიზნესის სტატუსის მქონე საწარმო. საწარმოთა 

კლასიფიკაცია ეკონომიკური საქმიანობის და ზომის მიხედვით იხილეთ დანართი 6. 

ცხრილი 6.1-ის სახით.  

2016-2018 წლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გაიხსნა 117 ახალი ბიზნეს ობიექტი, 

რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა 

პროგრამებმა. ამას მოწმობს მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამით 

დაფინანსებული 65 ახალი ბიზნეს ობიექტი, ხოლო ახალგაზრდა მეწარმის ფარგლებში - 

10.   

2016–2018 წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების 

მოცულობა და შეადგინა 69 139 300 ლარი (23 046 433 ევრო), რომლის დიდი ნაწილიც 

ტურზიმისა და მრეწველობის სექტორებზე გადანაწილდა. 

 

 
გრაფიკი1. 2016-2018 წლებში მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოცულობა და განაწილება ეკონომიკური საქმიანობის 

ტიპის მიხედვით 

 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მევენახეობა პრიორიტეტული დარგია. საქართველოში 

არსებული 18 მიკროზონიდან 6 გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს (ფართობი 

17 000 ჰა), ეს კი საშუალებას იძლევა ვაწარმოოთ მსოფლიოში ცნობილი ღვინოები, 

როგორიცაა მუკუზანი, ახაშენი და სხვა.  ღვინის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონული 

ბაზის მონაცემების მიხედვით 2016-2018 წლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 111 ღვინის კომპანიამ გადაამუშავა 195 ათასი ტონა ყურძენი, რომლითაც 

დამზადდა 140 მლნ ლიტრზე მეტი ღვინო. წარმოებული ღვინის მნიშვნელოვანი ნაწილის 

რეალიზაცია ხდება შიდა ბაზარზე, რაც ნათლად დაგვანახებს ბაზრების 

დივერსიფიკაციის პრობლემას და ახალ ბაზრებზე გასვლის აუცილებლობას. ასევე 

ასათვისებელია სავენახე ფართების დაახლოებით 30% და მოსაწესრიგებელია 

სამელიორაციო სისტემა, რაც სამომავალოდ მოსავლიანობისა და შემოსავლების მკვეთრ 

ზრდას განაპირობებს.  

აქტიურად ვითარდება ღვინის ტურიზმი, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ ბოლო 3 წლის 

მანძილზე საოჯახო ტიპის მარნების რაოდენობა გაიზარდა 10-დან 48-მდე. 

მუნიციპალიტეტში ამჟამად ფუნქციონირებს 9 საოჯახო ტიპის სასტუმრო 176 საწოლით 

და 6 სტანდარტული ტიპის სასტუმრო 395 საწოლით. საქსტატის ინფორმაციით, კახეთის 

რეგიონში რეგისტრირებულია სულ 183 განთავსების ობიექტი, 3614 საწოლი ადგილი. 
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ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებზე დაყრდნობით კი 2018 წელს 

ყველაზე მეტი ვიზიტორი კახეთში დაფიქსირდა და ტენდენცია მზარდია. ტურისტული 

ნაკადის ზრდის პარალელურად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოთხოვნა ჩნდება ახალ 

სასტუმროებზე,  შესაბამისად განხორციელებული ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი 

მიმართულია ამ სექტორზე. გურჯაანს  ტურისტულად განსაკუთრებულად მიმზიდველს 

ხდის კავკასიაში ანალოგის არმქონე ბალნეოლოგიური კურორტი ახტალა, რომლის 

განვითარებისთვისაც  2018 წელს 12 მილიონი ლარის  (4 000 000 ევრო) ინვესტიცია 

განხორციელდა.  

სოფლის მეურნეობის კუთხით მევენახეობასთან ერთად განვითარებულია მეხილეობაც. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წელიწადში საშუალოდ იწარმოება 25–30  ათასი ტონა 

ატამი და ნექტარინი.  აქედან მაღალხარისხიან  ანუ სარეალიზაციო დანიშნულების 

პროდუქტს შეადგენს 80–85%. პირველადი სახით ნაწარმოები პროდუქციის 22% გადის 

ექსპორტზე. ექსპორტირებული პროდუქციის 70% გადის რუსულ ბაზარზე, დანარჩენი კი 

აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, ბელორუსიასა და ყაზახეთში. 

მიუხედავად ტურიზმის, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

შეუქცევადი პროცესისა, მწვავედ დგას კვალიფიციური სპეციალისტების და 

თანამედროვე ტექნიკაზე წვდომის პრობლემა. მუნიციპალიტეტში მოსაწესრიგებელია 

მელიორაციის სისტემაც, არ არსებობს პროდუქციის ექსპორტის საკითხზე მომუშავე 

კოოპერატივები, საკონსერვოები, წვენების და სხვა სახის გადამამუშავებელი საწარმოები, 

რომლებიც სოფლის მეურნეობის დარგში წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციას 

მნიშვნელოვნად გაზრდის. დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს სათანადო PR და 

მარკეტინგული სტრატეგიის დასახვას და შესაბამისი  აქტივობების განხორციელებას. 

 
6.2. ქსელური ურთიერთობები 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობს კენკრის მწარმოებელთა ასოციაცია,  

რომელიც აერთიანებს 80-მდე ფიზიკურ პირს, ფერმერ ქალთა ასოციაცია და სავაჭრო 

სამრეწველო პალატის კახეთის რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომლის ბაზაში 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან რეგისტრირებულია ათამდე მეწარმე სუბიექტი. მათ 

დარგების მიხედვით პერიოდულად იწვევენ ტრენინგებსა და კონფერენციებზე. კენკრის 

მწარმოებელთა და ფერმერ ქალთა ასოციაციები ძირითადად ორიენტირებულნი არიან, 

თავიანთ წევრებს გააცნონ სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე სიახლეები და დაეხმარონ 

ახალი ბაზრების მოძიებაში.  

მუნიციპალიტეტში შექმნილია მერის მრჩეველთა, ახალგაზრდული და 

მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოები, რომლებიც რეგულარულად მართავენ 

შეხვედრებს. თუმცა ნაკლებია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წამომადგენლების 

ჩართულობა და მათთან თანამშრომლობა. 

მუნიციპალიტეტის მერია მუდმივ მზადყოფნას გამოთქვამს კერძო სექტორთან აქტიურ 

თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე, თუმცა ქმედითი 

ნაბიჯები ნაკლებად იდგმება. ასევე ბიზნეს კომპანიებს შორის ქსელური ურთიერთობები 

ნაკლებადაა განვითარებული. მუნიციპალიტეტში არ იმართება ბიზნეს ფორუმები, 

ტრენინგები, საქმიანი შეხვედრები. ჩამოსაყალიბებელია ერთიანი პლატფორმა, რომელიც 

იქნება დამაკავშირებელი რგოლი მუნიციპალიტეტს, კერძო და სამოქალაქო სექტორებს 

შორის და ბიზნესის წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს, ერთმანეთს გაუზიარონ 

ინფორმაცია და გამოცდილება.  
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6.3. ბიზნესისადმი მეგობრული, გამჭვირვალე და კორუფციისგან თავისუფალი 

ადმინისტრაცია 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამთავრობო და საჯარო დაწესებულებასთან 

კომუნიკაცია ხორციელდება ელექტრონული საქმისწარმოების სახით. მერიას აქვს 

საკუთარი ვებ-გვერდი, რომელიც დროებით არ ფუნქციონირებს ვებ-დეველოპმენტსა და 

IT ტექნოლოგიების სფეროში კვალიფიციური კადრების დეფიციტის გამო. 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გაგება ძირითადად 

სოციალური ქსელების მეშვეობით არის შესაძლებელი (facebook), რაც ამცირებს 

ინფორმაციის გავრცელების არეალს.  

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება 

აყალიბებს თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმებს ტურიზმის სექტორში არსებულ 

ბიზნეს სუბიექტებთან და ამავე სექტორში დასაქმებულ პერსონალთან, კვალიფიციურ 

კონსულტაციას უწევს ამ სფეროში მოღვაწე სუბიექტებს საერთაშორისო და 

ადგილობრივი პროექტების შესახებ. განყოფილება ხელს უწყობს ტურისტული 

ობიექტების პოპულარიზაციას, ეხმარება ამ სფეროში მოღვაწე სტარტაპებს ინფო-

ტურების მოწყობასა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობაში. 

ასევე ხელს უწყობს მარნების მეპატრონეებს, ჩაერთნენ „ღვინის გზისა“ და საგრანტო 

პროექტებში.  

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების დროს კერძო სექტორის მხრიდან არ 

დაფიქსირებულა ისეთი პრობლემა, რომელიც შეიცავდა მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციის მხრიდან კორუფციის ნიშნებს. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია 

მუნიციპალიტეტმა იმუშაოს ერთი ფანჯრის პრინციპის დახვეწაზე, რაც მათ საქმინობას 

უფრო ეფექტურსა და გამჭვირვალეს გახდის. 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებული ტენდერების 

შესახებ განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე და ყველა და 

ინტერესებულ პირს, რომელსაც კანონით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ აქვს 

უფლება მიიღოს ტენდერებში მონაწილეობა, შეუძლია, წინადადების წარდგენა. 

სატენდერო კომისიის საქმიანობა გამჭვირვალეა და ყველა გადაწყვეტილება იტვირთება 

სააგენტოს ვებ-გვერდზე. ასევე მუნიციპალური ქონების სარგებლობის უფლებით გაცემა 

ან პრივატიზება ხორცილედება ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით და მასში 

მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომები ღიაა მოქალაქეებისთვის და მათ შეუძლიათ 

წარმოადგინონ შენიშვნები და ინიციატივები. თუმცა, მოქალაქეების მხრიდან 

საკრებულოსადმი მიმართვების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა, განსაკუთრებით ბიზნეს 

სექტორიდან. მუნიციპალიტეტში  მოქმედებს  ადგილობრივი ტელევიზია, რომელიც 

აქტიურად აშუქებს რაიონში მიმდინარე სიახლეებს და მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციის საქმიანობას. 

 
6.4. წვდომა ფინანსებზე 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საფინანსო ინსტიტუტი. ბიზნეს 

სუბიექტებზე ძირითადად გაიცემა მცირე და მიკრო სესხები  50 000 ლარის (16 667 ევრო) 

ფარგლებში. 40 000 ლარის (13 333 ევრო) ზევით ნებისმიერ თანხაზე საჭიროა 

უზრუნველყოფა. სესხი საბრუნავი საშუელებებისათვის გაიცემა ვადით 2 წლამდე, ხოლო 

ძირითადი საშუალებებისათვის - ვადით 10 წლამდე. სესხის თანხა 50 000 ლარის (16 667 

ევრო) ზემოთ, განისაზღვრება ძირითადად მაქსიმალური ლიმიტით 1 000 000 ლარით    

(333 333 ევრო). დიდი მოცულობის კორპორატიული სესხები იგზავნება სათაო ოფისებში 

და იქ მტკიცდება რისკების დეპარტამენტის მიერ. ბიზნესს მძიმე ტვირთად აწვება 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და მაღალი საკომისიო მომსახურების ხარჯი. 
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განსაკუთრებით მკაცრი მოთხოვნების წინაშე დგანან სტარტაპ კომპანიები, რაც 

შემაფერხებელი ფაქტორია ბიზნეს სექტორის განვითარებისათვის.  

გარდა საბანკო სერვისებისა, არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც 

მიმართულია სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, მიკრო და მცირე ბიზნესის, 

სტარტაპების, სანერგე მეურნეობების შექმნასა და განვითარებაზე.  სულ სახელმწიფო 

ახორციელებს 10 პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც თანხა გაიცემა როგორც გრანტის, 

ასევე იაფი სესხის სახით 0%-დან 4%-მდე.  

გურჯაანის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიურო საგარეო ურთიერთობების, 

საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის  განვითარების განყოფილებასთან ერთად 

მოქალაქეებს კონსულტაციას უწევს და ეხმარება დამატებითი ფინანსური რესურსების 

მოძიებაში ბიზნესის დასაწყებად და განსავითარებლად. ძირითადად აქცენტი კეთდება 

სახელმწიფო პროგრამებსა და კერძო დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე 

(USAID, DANIDA და EU-ENPARD PROGRAM).  

შეზღუდულია ინფორმაციის მიღება ფონდებისა და არასამთავრობო სექტორის მიერ 

განხორციელებული პროექტების შესახებ. აგრეთვე ზოგიერთი სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში დეტალურად არაა გაწერილი კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ რის 

საფუძველზე ხდება ესა თუ ის ბენეფიციარი გამარჯვებული. ყველა ზემოჩამოთვლილი 

პრობლემა ქმნის ფინანსურ რესურსებზე წვდომის დეფიციტს.  თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

რომ ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით შეინიშნება დადებითი ტენდენცია. დეტალური 

ინფორმაცია იხილეთ  დანართი 6. ცხრილი 6.4-ის სახით.  

 
6.5. მიწა და ინფრასტრუქტურა 

ბიზნესის განვითარების პარალელურად იზრდება მოთხოვნა შენობა-

ნაგებობებზე, მიწასა და ინფრასტრუქტურაზე. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებული ინფტრასტუქტურული პროექტების ჯამური ღირებულებაა 

27 524 603 მლნ ლარი (9 174 868 ევრო). მუნიციპალიტეტში შიდა 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე  ასფალტის საფარი კარგ 

მდგომარეობაშია, თუმცა მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე სისტემა.  

მოსახლეობისთვის მწვავედ დგას სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემა და 

კერძო სექტორის მხრიდან ხშირად ფიქსირდება ტურისტულ ობიექტებამდე 

მისასვლელი გზების სრულ რეაბილიტაციის საჭიროება. მუნიპალიტეტში  

დეფიციტურია წვდომა საოფისე ფართებზე, რაც ბიზნესის განვითარებას 

აფერხებს. მოთხოვნა სტაბილურად მზარდია, თუმცა მიწოდება აკმაყოფილებს 

მხოლოდ 43%-ს.  
მერიის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 

ახდენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწების იდენტიფიცირებას და 

დაურეგისტრირებელი მიწების მუნიციპალურ საკუთრებაში რეგისტრაციას. გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 19 287,0 ჰა სახნავის და 5600,0ჰა საძოვრის კატეგორიის 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობს. მათგან მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაშია - 340,0 ჰა სახნავი,  960,0 ჰა საძოვარი მიწის ფართობი და 1,6 ჰა 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, ხოლო მიწის დანარჩენი რესურსი  

სახელმწიფო საკუთრებაა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების გარკვეული ნაწილი 

დამტკიცებულია საპრივატიზაციო ნუსხით, თუმცა ამ შენობების უმეტესი ნაწილი 

ამორტიზირებულია და სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, საჭიროებს 

კაპიტალურ რეაბილიტაციას.  
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შემუშავებულია საინვესტიციო მონაცემების ბაზა, 

რომელიც მოიცავს როგორც მუნიციპალურ, ასევე სახელმწიფო   საკუთრებაში არსებულ 

უძრავი ქონების ნუსხას.  მაისში კახეთში ჩატარებულ საერთაშორისო  საინვესტიციო 

ფორუმზე და ბელარუსიაში ფორუმზე „ინვესტიციები, ტექნოლოგიები, პერსპექტივები“ 

პოტენციურ ინვესტორებს შევთავაზეთ კონკრეტული წინადადებები. სამომავლოდ 

დაგეგმილია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ინვენტარიზაცია და მესაკუთრეთა 

მონაცემთა სრულყოფილი ბაზის შექმნა.  

ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

მხრიდან ფერხდება ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და შენობა-

ნაგებობები)  მუნიციპალურ საკუთრებაში გადმოცემა. ასევე სააგენტო ხშირად 

ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აწვდის ინფორმაციას მათ მიერ 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაყიდული ან იჯარით გაცემული ქონების შესახებ, 

რაც აფერხებს უწყებებს შორის კოორდინაციას. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 

ქონებას მაღალი საპრივატიზაციო ფასი აქვს, რაც აფერხებს ქონების გასხვისებას. 

საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს 

მუნიციპალიტეტი ვერ ირეგიტრირებს, რადგან საჯარო რეესტრი აჩერებს საქმის 

წარმოების პროცესს.   

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 

მიმდინარეობს ტექნოლოგიური პარკის (რეგიონული ინოვაციების ცენტრის) 

მშენებლობა, რომელიც ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციასაც შეითავსებს.  

 

6.6. მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო 

მშენებლობის ნებართვის მისაღებად გასავლელი ეტაპები და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხა გაწერილია სამთავრობო დადგენილებებით და დაყვანილია 

მინიმუმამდე. შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დროულად ხდება ნებართვის 

გაცემა. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია 

განიხილავს, შეისწავლის და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ფიზიკური პირების მიერ 

თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. 

კომისიის სხდომა იმართება სისტემატურად, კვირაში ერთხელ. კომისია 

დაკომპლექტებულია 11 წევრისგან და  შეუფერხებლად მუშაობს.  

კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლებიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

შემოღებულია მშენებლობის ნებართვის,  დასახლებული ტერიტორიების დასუფთავების 

და  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი. აღნიშნული მოსაკრებელები განსაზღვრულია 

გადამხდელი სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით და არ უქმნის პრობლემას 

კერძო პირებს, მათ შორის მეწარმე სუბიექტებს, თუმცა მოსაკრებლის ამოღება 

პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს, რადგან მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ეფექტური 

მექანიზმები მათ გადასაჭრელად.  

სამშენებლო სექტორისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის მოპოვება, რომელიც საკმაოდ ხანგრძილივი 

პროცესია და ხარჯებთანაა დაკავშირებული. აღნიშნულ ლიცენზიას გასცემს სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. კერძო სექტორის 

სურვილია, ლიცენზიის გაცემის უფლება გადაეცეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტს, რაც 

პროცესს უფრო სწრაფს, მარტივსა და ეფექტურს გახდის.   

 
6.7. უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ინკლუზიურობა 

განათლების დღეს არსებული სისტემა ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც 

გლობალურად კონკურენტუნარიან კადრებს მოამზადებს და ჩამორჩება ტექნოლოგიურ 
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პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიოში. ბიზნესის მოთხოვნებს ხშირად არ 

შეესაბამება იმ ლექტორების კვალიფიკაცია, რომლებიც ასწავლიან უმაღლეს 

სასწავლებლებში. უნივერსიტეტები აქცენტს აკეთებენ თეორიაზე და არ ხდება მიღებული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, რაც პროფესიულმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა 

უნდა უზრუნველყონ.  

კვალიფიციურ კადრებზე ყველაზე დიდი მოთხოვნის ზრდა შეინიშნება ტურიზმის 

სფეროში. მომსახურე პერსონალის საკითხი, უცხო ენების მცოდნე გიდები და ტურიზმის 

მენეჯმენტის სპეციალისტები ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს ამ 

მიმართულებით მომუშავე ბიზნესებისთვის. მაღალმოთხოვნადია სოფლის მეურნეობის 

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, განსაკუთრებით კი მეღვინეები და აგრონომები. ამ 

ფაქტს ამწვავებს ისიც, რომ გურჯაანი მეღვინეობის მუნიციპალიტეტია და 

კვალიფიციური კადრები ამ დარგში ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების უმთავრეს 

საფუძველს წარმოადგენს.  ფაქტობრივად, მოთხოვნაა კვალიფიციურ კადრებზე  

თითქმის ყველა სექტორში: კულინარია, IT  მიმართულება, მექატრონიკა (საწარმო ხაზის 

ავტომატიზება), ბიომეურნეობა, ლოჯისტიკის მენეჯმენტი, პიარის სპეციალისტები, 

ინჟინრები,  სასტუმროს და რესტორნის მენეჯმენტი.  

კვალიფიციური კადრების დეფიციტი მნიშვნელოვანწილად გამოწვეულია დაბალი 

ანაზღაურებით. საშუალო ხელფასი 2018 წლის მონაცემებით გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტში შეადგენს 554 ლარს (185 ევრო). არსებული დაბალი ანაზღაურება კი 

განაპირობებს კვალიფიციური კადრების გადინებას რეგიონის ცენტრში, მსხვილ 

ურბანულ ქალაქებსა და უცხოეთში.  

კერძო სექტორში დასაქმების მაძიებლები პირადი კონტაქტებით ან ინტერნეტ 

რესურსებით იძიებენ ვაკანსიებს ისეთ დასაქმების პორტალებზე, როგორიცაა jobs.ge და 

hr.ge, ხოლო საჯარო სექტორში დასაქმების მსურველები რეგისტრირდებიან საჯარო 

სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე hr.gov.ge. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო 

სისტემაში – www.worknet.gov.ge-ზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

დარეგისტრირებულია - 4206 სამუშაოს მაძიებელი. მათ შორის ქალი - 2 197, ახალგაზრდა 

- 1 057, სოციალურად დაუცველი - 3 178, დევნილი - 6, შშმ პირი - 99, ხოლო სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით უმუშევართა რაოდენობა შეადგენს 

მოსახლეობის 22%-ს.  

ბიზნესი მცირე თანხებს ხარჯავს ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირებისთვის, 

დისტანცირებულია საგანმანათლებლო სისტემისგან და მხოლოდ მზა კადრებს ითხოვს. 

არ არსებობს კოორდინაცია ბიზნეს სექტორს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის. მართალია ზოგიერთი ბიზნესის 

წარმომადგენელი ახდენს კადრების გადამზადებას კონკრეტული საჭიროებების 

მიხედვით, განსაკუთრებით ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სექტორში, თუმცა ამას 

სისტემური ხასიათი არ აქვს.  

 

6.8. გარე პოზიციონირება და მარკეტინგი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მიმზიდველ ადგილად ითვლება ინვესტორებისა და 

ტურისტებისთვის. ამას მოწმობს 2018 წლის მონაცემები, რომლის თანახმადაც 

ინვესტიციების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით 8-ჯერ გაიზარდა და შეადგინა 

47 648 000 ლარი (15 882 667 ევრო). ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი - 81% ტურიზმის 

სექტორზე გადანაწილდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ფოკუსირებულია ცხოვრების 

პირობების გაუმჯობესებაზე, რასაც მოწმობს რაიონში განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლის მოცულობამაც 2013-2018 წლებში 27 524 603 

ლარი (9 174 868 ევრო) შეადგინა. 
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2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ცხადი ხდება, რომ კახეთში ჩამოსულ ვიზიტორთა 

რაოდენობამ აჭარას გადააჭარბა, რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საქართველოს 

ვაზისა და ღვინის სამშობლოდ აღიარებამ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

პოზიციონირებას ახდენს, როგორც მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი, რომელშიც ყველაზე 

მეტი ქარხანა და მარანი მდებარეობს. საყურადღებოა, რომ საქართველოში არსებული 18 

მიკროზონიდან 6 გურჯაანის მუნიციპალიტეტშია. აქ მოყვანილი ყურძენი და მისგან 

დამზადებული ღვინო განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა, რომელიც 

სრულად ნატურალურ პროდუქტს წარმოადგენს და მსოფლიოში ანალოგი არ მოეძებნება. 

მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ატარებს ღვინის ფესტივალს, რომელსაც მასშტაბური 

ხასიათი აქვს. 2019 წლის მაისში პირველად ჩატარდა მევენახეთა ყოველწლიური 

კონფერენცია, რომელსაც სისტემატური ხასიათი მიეცემა. მეღვინეები მუდმივად იღებენ 

მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონკურსებსა და ღვინისა და 

ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენებში, რაშიც მერია მათ ფინანსურ 

მხარდჭერას უწევს. ბოლო 3 წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტში გაიხსნა 37 მარანი და 9 

სასტუმრო, რომლებიც ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და მუნიციპალიტეტის 

ცნობადობის გაზრდაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ.   

მუნიციპალური განვითრების ფონდისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება სოფელ 

ველისციხის რეაბილიტაცია, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებითა და 1500 წლიანი ისტორიით. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ 

მოსახლეობის აზრით, სოფელი უნდა გახდეს მეღვინეობისა და ტურიზმის 

მიზიდულობის ცენტრი. სწორედ ამიტომ ველისციხეში აქტიურად იხსნება საოჯახო 

ტიპის მარნები, მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლების საოჯახო ტიპის სასტუმროებად 

გადაკეთება, ეზოების კეთილმოწყობა და გამწვანება. შექმნილია სოფელ ველისციხის 

განაშენების რეგულირების გეგმა, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება 

რეაბილიტაციის პროექტი და წარმოადგენს სწორი ურბანული განვითარების 

დოკუმენტს.  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს ვულკანური წარმოშობის სამკურნალო 

ტალახით განთქმული საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ბალნეოლოგიური კურორტი 

“ახტალა”, რომელიც ტალახით სამკურნალო ერთადერთი კურორტია კავკასიაში. ამჟამად 

მიმდინარეობს კურორტის რეაბილიტაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 

თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვა. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განყოფილება მუშაობს ღვინის რუკისა და 

ტურისტული ღირსშესანიშნაობების რუკის შექმნაზე, ისევე როგორც წიგნის გამოცემაზე 

მუნიციპალიტიტეში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ.  

 
7. SWOT ანალიზი 

 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, რაც 

განაპირობა ლიბერალურმა საგადასახადო 

პოლიტიკამ და ბიზნესის კეთების სიმარტივემ 

(23 046 433 ევროს ინვესტიცია 3 წელიწადში 

კერძო სექტორის მხრიდან); 

 6 უნიკალური მიკროზონა ღვინის 

საწარმოებლად; 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული 

 ბაზრების დივერსფიკაციის პრობლემა 

სოფლის მეურნეობის სფეროში; 

 გაუმართავი სამელიორაციო სისტემა; 

 კვალიფიციური კადრების დეფიციტი 

სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და 

მომსახურების და განათლების სფეროში; 

 თანამედროვე ტექნიკაზე წვდომის 

დეფიციტი სოფლის მეურნეობისა და IT 
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მდებარეობა- კახეთის რეგიონის 

ტრანზიტული ცენტრი 

 ბალნეოლოგიური კურორტი ახტალა; 

 საოჯახო ტიპის მარნებისა და ქარხნების 

სიმრავლე, ღვინის ტურიზმი (83 ობიექტი); 

 ტექნოპარკი, რომელიც დამატებით 

შეითავსებს ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციას; 

 წარმატებული ინფრასტრუქტურული 

პროექტები (9 174 868 ევრო); 

 სოფლის მეურნეობის დარგების ხელშემწყობი 

საგრანტო პროგრამები, როგორც 

სახელმწიფოს, ასევე სხვადაასხვა ფონდების 

(USAID, NPARD)  მხრიდან;  

 ტურისტული ობიექტების რაოდენობის 

სწრაფი ზრდა(38 ახალი მარანი და 9 ახალი 

სასტუმრო); 

 საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებსა 

და კონფერენციებში მონაწილეობა და 

ადგილობრივი პროდუქციის 

პოპულარიზაცია(37 საერთაშორისო ჯილდო); 

 სოფელ ველისციხის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა (გრგ) 

 

ტექნოლოგიების სფეროში; 

 პროდუქციის რეალიზაციაზე მომუშავე 

კოოპერატივების არარსებობა; 

 ტურისტული და საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის არარსებობა; 

 სუსტი PR და მარკეტინგული სტრატეგია 

ეკონომიკის განვითარებისთვის; 

 ქსელური ურთიერთობების არარსებობა 

კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორებს 

შორის; 

 მუნიციპალური ვებ-გვერდის გაუმართაობა; 

 მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და 

საკომისიო მომსახურების ხარჯი სესხებზე; 

 საინვესტიციო პროექტების შესახებ 

ინფორმაციული ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა;  

 ამორტიზირებული მუნიციპალური 

საპრივატიზაციო შენობა-ნაგებობები; 

 მუნიციპალური მოსაკრებლების ამოღების 

არაეფექტური სისტემა; 

 დაბალი ანაზღაურება 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 სახელმწიფო საგრანტო პროექტები ბიზნესის 

განსავითარებლად და იაფი აგროკრედიტი; 

 სახელმწიფოს ჩართულობა ახალი ღვინისა და 

ტურისტული ბაზრების მოძიებაში; 

 სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის 

რეაბილიტაცია და ტურისტულად 

განვითარება მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით; 

 სახელმწიფოს მხარდაჭერა რეგიონალურ და 

საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმებზე 

მუნიციპალიტეტის პოტენციალის 

წარმოსაჩენად; 

 დამეგობრებული 7 სხვადასხვა ქვეყნის 

მუნიციპალიტეტი, რაც კერძო სექტორს 

საშუალებას აძლევს აითვისოს ახალი ბაზრები 

და განავითაროს ბიზნეს ურთიერთობები; 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტისა და DMO-Visit 

Kakheti-ს ერთობლივი პროექტები გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის 

პოპულარიზაციისთვის; 

 რეგიონალურ და საერთაშორისო 

საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა; 

 საქართველოში ტურისტების რაოდენობის 

დინამიური ზრდა; 

 საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების 

პარტნიორობა მუნიციპალიტეტთან; 

 კოორდინაციის გაუმჯობესება ბიზნეს, საჯარო 

და საგანმანათლებლო სექტორებს შორის; 

 კვალიფიციური კადრების გადინება; 

 სოფლის მეურნეობაში ახალი 

დაავადებებისა და მავნებლების გაჩენა; 

 კლიმატური პირობების მკვეთრი ცვლილება 

(სეტყვა, უხვი ნალექი და გვალვა); 

 დემოგრაფიული პრობლემა 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

 



 
 

16 
 

 პირველადი პროდუქციის გადამამუშავებელი 

საწარმოების შექმნის მხარდამჭერი 

სახელმწიფო პროგრამები; 

 ევროკავშირთან შეთანხმება ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ საქართველოსთან (DCFTA); 

 სოფლის მეურნეობის პირველადი სახის 

პროდუქციის მწარმოებლების ხელშემწყობი 

სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკა 

 

ჩატარებულმა SWOT  ანალიზმა ნათლად დაგვანახა კონკრეტული გამოწვევები და 

შესაძლებლობები, კომპლექსური მიდგომის აუცილებლობა ეკონომიკის სექტორების 

განვითარებისთვის და გარემოებები, რომლებიც შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს 

გურჯაანის მუნიპალიტეტისთვის.  

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვანი დარგების - ტურიზმისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს კვალიფიციური 

კადრების მოზიდვა, თანამედროვე მიდგომების დანერგვა მომსახურების სფეროში და 

საერთაშორისო სტანდატრების შესაბამისი სერვისებისა და პროდუქციის შეთავაზება, 

მარკეტინგული აქტივობების განხორციელება ცნობადობის გაზრდისა და ახალი 

ბაზრების ათვისებისთვის, რაც გამოიწვევს ბაზრების დივერსიფიკაციას, ინვესტიციების 

მოზიდვას, ეკონომიკის მდგრად განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

 

8. ხედვა და მიზნები 

გურჯაანი იქნება აღიარებული, როგორც მევენახეობა-მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი, 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით, განვითარებული ინფრასტრუქტურითა და 

მომსახურების მაღალი ხარისხით ტურიზმის სექტორში. 

მუნიციპალიტეტის ხედვა გრძელვადიანია, რომლის განხორციელებაშიც ჩართულია 

როგორც მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა, ასევე კერძო და სამოქალაქო სექტორი. 

სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებები ხანგრძლივ პერიოდზეა 

გათვლილი და ეკონომიკის მდგრად განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 

 

მიზნები: 

1. მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის პოპულარიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვა და საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტის დამკვიდრება; 

2. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მარკეტინგული აქტივობების 

განხორციელება; 

3. მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა 

 

9. სამოქმედო გეგმა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმა შემუშავდა პარტნიორობის, 

კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების უშუალო ჩართულობით, რომელიც 

განხორციელდება 2019 წლის სექტემბრიდან 2 წლის მანძილზე. იგი ორიენტირებულია 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, მეღვინეობა-მევენახეობის დარგის 

პოპულარიზაციასა და მცირე ბიზნესისა და მეწარმეობის ხელშეწყობაზე. სამოქმედო 

გეგმაში გაწერილ ღონისძიებებს მონიტორინგს უწევს სპეციალურად შექმნილი ჯგუფი. 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე პასუხისმგებელია მერიის ინფრასტრუქტურის 

სამსახური, მეღვინეობის დარგსა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაზე - ეკონომიკის 
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სამსახური და საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის 

განყოფილება.   



 

  

 
თემატუ
რი 
ბლოკებ
ი 

 
მთავარი 
მიზნები 

 
 

ქმედება 

 
ხანგრძ
ლივობა 
(დაწყება

/ 
დასრუ
ლება) 

 
მონაწილე პარტნიორები 

საორიენტა
ციო 

ღირებულე
ბა 

ეროვნულ 
ვალუტაში 
(ექვივალენ
ტი ევროში) 

მონიტორინგის 
მაჩვენებლები / მყისიერი 

შედეგების ინდიკატორები  

შედეგები / საბოლოო შედეგების 
ინდიკატორები  

2.უნარე

ბი და 

ადამიან

ური 

კაპიტა

ლის 

განვითა

რება; 

 

5.გარე 

პოზიციო

ნირება 

და 

მარკეტინ

გი 

 

 

 

1.მევენახეობა-

მეღვინეობის 

დარგის 

პოპულარიზაც

ია, 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებ

ის დანერგვა 

და 

საერთაშორისო 

ხარისხის 

სტანდარტის 

დამკვიდრება 

 

1.1 მეღვინეობა-კულინარიის 

კოლეჯის პროექტირება 

 

03/2020 - 

09/2021 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 

1 000 000 

ლარი 

333 335 

ევრო 

შექმნილი კონცეფცია, 

მომზადებული პროექტი 

გაზრდილია კვალიფიციური 

კადრების რაოდენობა მეღვინება-

მევენახეობის დარგში (100 

სტუდენტი ) და კულინარიაში(50 

სტუდენტი) ყოველწლიურად; 

დაინერგა დარგში სიახლეები; 

ამაღლებულია პროფესიული 

განათლების ხარისხის დონე 

უცხეოთში გაცვლითი 

პროგრამებით;  

1.2  ღვინისა და ხილის 

ყოველწლიური ფესტივალები 

09/2019- 

09/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

ჯეპრა, დეველოპეული 

კომპანია m2, ღვინის 

ეროვნული სააგენტო, 

საქართველოს ბანკი 

135 600 

ლარი 

45 200 ევრო 

ჩატარებული ადგილობრივი 

ფესტივალები,  ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის 

ცნობადობა და წარმოებული 

პროდუქციის პოპულარიზაცია 

(30 000 მონაწილე); გაზრდილია 

პროდუქციის რეალიზაცია 

(გაიყიდა 5000 ბოთლი ღვინო). 

1.3 მევენახეთა ყოველწლიური 

კონფერენცია 

09/2020- 

09/2021 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, 

ღვინის ეროვნული 

სააგენტო, გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

50 000 

ლარი   

16 670 ევრო 

ჩატარებული შეხვედრები 

მევენახეებთან, ჩატარებული 

კონფერენციების რაოდენობა 

გაზრდილია ადგილობრივ 

მევენახეთა ინფორმირებულობა 

დარგში მიმდინარე სიახლეებისა 

და ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვის შესახებ (400 

მონაწილე); გამოვლენილია 

მევენახეთა არსებული 

პრობლემები და შემუშავებულია 

მათი გადაჭრის ეფექტური გზები;  

მომატებულია ფერმერებსა და 

დარგის ექსპერტებს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის 

ფაქტები და შემუშავებულია 

მომავალი პარტნიორობის 

კონცეფცია;  
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1.4 აბიტურიენტებისთვის 

ყოველწლიურად 1 თვიანი 

ვიზიტი ქარხნებსა და მარნებში, 

მეღვინეობის ტექნოლოგიებისა 

და წარმოების პროცესის 

გაცნობა 

09/2019 - 

09/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

შპს „Bolero&Co“, შპს KTW, 

შპს “დუგლაძეების ღვინის 

კომპანია“, შპს „ნაღდი 

მარანი“, „თამარის მარანი“ 

5 000 ლარი 

1 670 ევრო 

გაზრდილი 

ინფორმირებულობა 

აბიტურიენტებში 

მეღვინეობის შესახებ, 

ჩატარებული ვიზიტების 

რაოდენობა, მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გაზრდილია ინფორმირებულობა  

ახალგაზრდებში ქართული 

ღვინისა და მეღვინის პროფესიის 

შესახებ (120 აბიტურიერნტის 

ჩართულობა); ამაღლებულია 

ახალგაზრდების ცნობიერება  

ღვინის დაყენების სპეციფიკასა 

და თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე. 

1.5 ყოველწლიურად 

ადგილობრივ და  

საერთაშორისო გამოფენა-

ბაზრობებსა და კონკურსებში 

მცირე მარნების მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

06/2020 - 

07/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

კახეთის რეგიონალური 

განვითარების სააგენტო, 

Expo Georgia 

30 000 

ლარი 

10 000 ევრო 

მარნების გაზრდილი 

პოპულარიზაცია, 

მონაწილეთა რაოდენობა, 

კონკურსში გამარჯვებულთა 

რაოდენობა 

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის 

ცნობადობა; მოხდა 

ადგილობრივად წარმოებული 

პროდუქციის პოპულარიზაცია 

(37 სხვადასხვა მედალი); 

გაიზარდა უცხოელი და 

ადგილობრივი ინვესტორების 

დაინტერესება (იაპონია, კანადა); 

გაიზარდა ახალი  ბაზრების 

მოძიების შესაძლებლობა;  

5. გარე 

პოზიცი

ონირებ

ა და 

მარკეტ

ინგი;  

2.ტურისტული 

ინფრასტრუქტ

ურის 

განვითარება 

და 

მარკეტინგულ

ი აქტივობების 

განხორციელებ

ა  

 

2.1 ქ. გურჯაანის ცენტრალური 

პარკის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია 

09/2019 - 

09/2021 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

3 500 000 

ლარი 

1 166 670 

ევრო 

მოწყობილი ვიზიტორთა 

ცენტრი, გაუმჯობესებული 

ინფრასტრუქტურა, ახალი 

სერვისების დანერგვა და 

მიწოდება, 

გაუმჯობესებული 

ეკოლოგიური გარემო 

გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტის 

ცენტრალური პარკის 

ინფრასტრუქტურა; ჩატარდა 

დენდროლოგიური სამუშაოები; 

შეიქმნა 15 ახალი სამუშაო 

ადგილი, ისევე როგორც 

თავშეყრის სივრცე 

მოსახლეობისთვის, 

ტურისტებისთვისა და 

ახალგაზრდებისთვის; 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 

საზაფხულო კინოთეატრს, 

ამფითეატრს, სპორტულ მოედანს; 

შეიქმნა ვიზიტიორთა ცენტრი, 

პავილიონები, საბავშვო 

მოედნები, ბელვედერები და 

მეღვინეობა-მევენახეობის სივრცე. 

2.2 სოფ. ველისციხის 

ცენტრალური ნაწილის 

რეაბილიტაციის პროექტი 

 

09/2019- 

09/2021 

აზიის განვითარების ბანკი, 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

20 000 000 

ლარი 

6 666 670 

ევრო 

გაზრდილი ტურისტული 

ნაკადი, გაზრდილი 

ინვესტიციები ტურიზმის 

სექტორში, 

გაუმჯობესებული 

ინფრასტრუქტურა და 

კომუნიკაციათა ქსელი 

ველისციხე  გადაიქცა 

ტურისტულ ცენტრად; 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 80 

შენობა-ნაგებობას; მოხდა 6  

კულტურული მემკვიდრეობის  

ძეგლის პოპულარიზაცია; 

განვითარებულია ტურისტული 

სერვისები; გაზრდილია 
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ტურისტების რაოდენობა 20000 

კაცით; განვითარებულია 

საოჯახო ტიპის მარნები, 

სასტუმროები,  მცირე ბიზნესი და 

სოფლის მეურნეობა; 

გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა. 

2.3 სოფ. ზიარისა და ქ. 

გურჯაანის დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია  და 

ზიარში არქეოლოგიური ღია 

მუზეუმის მოწყობა 

2019/202

0 

რეგიონალური 

განვითარების ფონდი, 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია, 

საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო 

4 700 000 

ლარი 

1 566 670 

ევრო 

შექმნილია მუზეუმი, 

დაგებულია 6.35 კმ გზა  

მოწყობილია ზიარში 

განთავსებულ ტურისტულ 

ობიექტებამდე მისასვლელი 

ინფრასტრუქტურა; 

განვითრებულია არქეოლოგიური 

ტურიზმი; გაზრდილია 

ტურისტების რაოდენობა; 

განვითარებულია ტურისტული 

სერვისები; მოხდა ქართული 

კულტურისა და ისტორიის 

პოპულარიზაცია. 

 

 

 

2.4 ღვინის გზისა და 

ტურისტული ადგილების 

რუკების შექმნა აპლიკაციის 

სახით 

11/2019-

11/2020 

 გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია,  

DMO-Visit Kakheti 

10 000 

ლარი 

3 340 ევრო 

მომზადებული მასალა 

ტურისტული ობიექტების 

შესახებ, შექმნილი 2 

აპლიკაცია ღვინის გზისა და 

ტურისტული ადგილების 

რუკების სახით 

მოხდა გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტში არსებული 

ტურისტული  70 ობიექტის 

პოპულარიზაცია და ტურისტულ 

მარშრუტში ჩასმა; 

გამარტივებულია ტურისტული 

ობიექტების შესახებ  დეტალური 

ინფორმაციის  მიწოდება  

ტურისტული მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის; 

გაუმჯობესებულია  ნავიგაციის 

ხარისხი  თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დახმარებით;  

 2.5 ბალნეოლოგიური 

კურორტის ახტალის 

რეაბილიტაცია 

09/2019-

09/2021 

„შპს გლობალ ვიქთორი 

ჯორჯია“ 

12 000 000 

ლარი 

4 000 000 

ევრო 

 

გაუმჯობესებული 

ინფრასტრუქტურა, 

დანერგილი თანამედროვე 

ტექნოლოგიები, გაზრდილი 

სერვისთა რაოდენობა 

განვითარდა სამედიცინო 

ტურიზმი; გაიზარდა ტურისტთა 

რაოდენობა (7000 ვიზიტორი); 

შექმნილია 50 ახალი სამუშაო 

ადგილი; განვითარებულია ახალი 

ტურისტული ობიექტები და 

სერვისები; გაუმჯობესებულია 

ინფრასტრუქტურა; მოწყობილია 

რეკრეაციული ზონა. 
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2.6 ქ. გურჯაანის წარწერები 

შესასვლელებში 

(პოპულარიზაცია, როგორც 

მეღვინეობის 

მუნიციპალიტეტის) 

02/2020 - 

02/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

100 000 

ლარი 

33 400 ევრო 

მომზადებული ესკიზი, 

განთავსებული წარწერები 

გურჯაანის 

შემოსასვლელებში 

გაძლიერებულია გურჯაანის, 

როგორც მეღვინების 

მუნიციპალიტეტის 

პოზიციონირება; 

გაუმჯობესებულია 

მუნიციპალიტეტის იერსახე. 

2.7 ტურისტული ფოტოების 

კატალოგის შექმნა 

11/2019-

08/2020 

საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო 

30 000 

ლარი 

10 000 ევრო 

მომზადებული 

ფოტომასალა, გამოცემული 

კატალოგი ტურისტული 

ობიექტების შესახებ 

წარმოჩენილია 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული 

პოტენციალი, ტრადიციები და 

კულტურა; 500 ტურისტულ 

სააგენტოს მიეწოდა ინფორმაცია 

კატალოგის სახით.  

2.8 ტურისტული ობიექტების 

google map-ზე განთავსება 

03/2020-

09/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

10 000 

ლარი 

3 340 ევრო 

მომზადებული 

ტურისტული 

საინფორმაციო მასალები,  

google map-ზე 

განთავსებული ობიექტების 

რაოდენობა 

გაზრდილია გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის  ცნობადობა;  

ხდება მუნიციპალიტეტის 

ღირსშესანიშნავობებისა და 

ტურისტული მარშრუტების  

შესახებ ინფორმაციის სწრაფი და 

ეფექტური მიწოდება ფართო 

მასებისთვის. 

 

4.წვდო

მა 

ფინანსე

ბზე;   

 

1.მარეგ

ულირე

ბელი 

და 

ინსტიტ

უციურ

ი 

ჩარჩო;  

 

4.მიწა 

და 

ინფრას

ტრუქტ

3.მეწარმეობისა

და მცირე 

ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

3.1 სტარტაპების დაფინანსების 

ხელშეწყობის ყოველწლიური 

პროგრამა ბენეფიციარებისთვის 

(მარნები, პროდუქციის 

გადამამუშავებელი საწარმოები, 

სოკოს სათბურები, ვენახის 

გაშენება) 

09/2019-

09/2021 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო, ეკონომიკის 

სამინისტრო 

1 000 000 

ლარი 

333 335 

ევრო 

დაფინანსებული 

პროექტების რაოდენობა, 

ახალი ბიზნეს ობიექტების 

რაოდენობა 

მოხდა 65 არსებული საწარმოს და  

ბიზნეს სუბიექტის გაძლიერება;  

გაზრდილია სტარტაპებისთვის 

დამატებით ფინანსურ 

რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობა(შექმნილია 6 

საგრანტო და 6 იაფი სესხის 

პროგრამა); გაზრდილია სამუშაო 

ადგილები და ადგილობრივი 

პროდუქციის წარმოება. 

 

3.2 ქსელური ურთიერთობების 

სისტემური განვითარება  

12/2019- 

09/2021 

გურჯაანის 

მუნიციპლიტეტის მერია, 

კენკრის მწარმოებელთა 

ასოციაცია, კოოპერატივი 

„გილე“, ფერმერ ქალთა 

ასოციაცია 

10 000 

ლარი 

3 340ევრო 

 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა, მონაწილეთა 

რაოდენობა, განხილული 

საკითხები 

გაზრდილია სამოქალაქო, ბიზნეს 

და საჯარო სექტორს შორის 

თანამშრომლობა (30 ბიზნესის 

წარმომადგენელი, 25 სამოქალაქო 

სექტორი და 25 საჯარო სექტორი);   
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10. დაფინანსების სქემა 
დაფინანსების სქემაში დეტალურადაა გაწერილი 18 პროექტი, რომლის სრული ბიუჯეტი შეადგენს 45 971 600 ლარს (15 323 867 

ევრო), საიდანაც 92.8% განსაზღვრულია კაპიტალური დანახარჯებისთვის. ამ ღონისძიებების შესასრულებლად ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია 388 498 ლარი (129 500 ევრო), სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 6 213 102 ლარი (2 071 034 ევრო), 

დონორი ორგანიზაციების მიერ პროექტები დაფინანსდება 26 800 000 ლარით (8 933 333 ევრო), ხოლო კერძო სექტორიდან -  12 

070 000 ლარით (4 023 333 ევრო).  ჩამოყალიბებული მიზნებიდან გამომდინარე სახსრები გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 

მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის პოპულარიზაციისთვის - 1 220 600 ლარი (406 867 ევრო), ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განსავითარებლად - 40 350 000 ლარი (13 450 000 ევრო), მეწარმეობისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის - 4 401 000 ლარი (1 

467 000 ევრო).  

 

ღონისძიებები 
სავარაუდო 

ღირებულება 

დაფინანსების წყარო 
დანაკლისი 
დაფინანსებაში 

შენიშვნ
ები 

ადგილობრივი
ბიუჯეტი 

მაღალიდონის 
ბიუჯეტი 

ბიზნესი დონორები   

ურა;  

 

3.3 ქ. გურჯაანის გრგ 

(განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა) 

03/2019- 

09/2021 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

800 000 

ლარი 

266 670 

ევრო 

მომზადებული 

განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის 

პროექტი 

მოხდა ქალაქ გურჯაანის 

განვითარების და მისი 

პოტენციალის სრულფასოვანი 

წარმოჩენა; მოხდა ურბანული 

განვითარების კონცეფციის 

ჩამოყალიბება;  

3.4 ტექნოპარკის მშენებლობა, 

რომელიც შეითავსებს IT და 

ბიზნეს ინკუბატორის 

ფუნქციებს 

09/2019-

09/2020 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

2 500 000 

ლარი 

833 350 

ევრო 

განვითარებული 

ინფრასტრუქტურა, 

დანერგილი 

ტექნოლოგიური და 

ინოვაციური სერვისები, 

შექმნილი ახალი ბიზნეს 

ინკუბატორი 

მოხდა მუნიციპალიტეტში 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

განვითარებისთვის საჭირო 

ეკოსისტემის ფორმირება; 

გაიზარდა ცოდნისა და ინოვაციის 

კომერციალიზაციის დონე;  

მოხდა ახალგაზრდებისთვის ღია 

სივრცის შექმნა; მოხდა IT და 

ბიზნეს ინკუბატორების შექმნა და 

განვითარება; გაიზარდა 

ადგილობრივი მეწარმეების  

ინფორმირებულობა მიმდინარე 

სიახლეების შესახებ. 
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1. სტარტაპების დაფინანსების ხელშეწყობის 

ყოველწლიური პროგრამა ბენეფიციარებისთვის 

(მარნები, პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები, 

სოკოს სათბურები, ვენახის გაშენება) 

1 000 000 ლარი 

333 335 ევრო 

 500 000 ლარი 

166 667 ევრო 

  500 000 ლარი 

166 667 ევრო 

 

 

2. ქ. გურჯაანის ცენტრალური პარკის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია 

3 500 000 ლარი 

1 166 670 ევრო 

   3 500 000 ლარი 

1 166 670ევრო 

  

3. სოფ. ველისციხის ცენტრალური ნაწილის 

რეაბილიტაციის პროექტი 

20 000 000 ლარი 

6 666 670 ევრო 

   20 000 000 ლარი 

6 666 670 ევრო 

  

4. სოფ. ზიარისა და ქ. გურჯაანის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია 

4 500 000 ლარი 

1 500 000 ევრო 

225 000 ლარი 

75 000 ევრო 

4 275 000 ლარი 

1 425 000 ევრო 

    

5. ზიარში არქეოლოგიური ღია მუზეუმის მოწყობა 200 000 ლარი 

66 670 ევრო 

 200 000 ლარი 

66 670 ევრო 

    

6. ქსელური ურთიერთობების სისტემური განვითარება 10 000 ლარი 

3 340 ევრო 

10 000 ლარი 

3 340ევრო 

 

     

7. ქ. გურჯაანის გრგ (განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა) 

800 000 ლარი 

266 670 ევრო 

   800 000 ლარი 

266 670 ევრო 

  

8.  ტექნოპარკის მშენებლობა, რომელიც შეითავსებს IT და 

ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციებს 

2 500 000 ლარი 

833 350 ევრო 

   2 500 000 ლარი 

833 350 ევრო 

  

 

9. მეღვინეობა-კულინარიის კოლეჯის პროექტირება 

 

1 000 000 ლარი 

333 335 ევრო 

 1 000 000 ლარი 

333 335 ევრო 

    

 

10. ღვინის გზისა და ტურისტული ადგილების რუკების 

შექმნა აპლიკაციის სახით 

10 000 ლარი 

3 340 ევრო 

10 000 ლარი 

3 340 ევრო 

     

 

11. ბალნეოლოგიური კურორტის ახტალის 

რეაბილიტაცია 

12 000 000 ლარი 

4 000 000 ევრო 

 

  12 000 000 ლარი 

4 000 000 ევრო 

 

   

 

12. ქ. გურჯაანის წარწერები შესასვლელებში 

(პოპულარიზაცია, როგორც მეღვინეობის 

მუნიციპალიტეტის) 

100 000 ლარი 

33 400 ევრო 

100 000 ლარი 

33 400 ევრო 

     

 

13. ტურისტული ფოტოების კატალოგის შექმნა 

30 000 ლარი 

10 000 ევრო 

 30 000 ლარი 

10 000 ევრო 

    

 

14. ღვინისა და ხილის ყოველწლიური ფესტივალები (4 

ფესტივალი) 

135 600 ლარი 

45 200 ევრო 

13 498 ლარი 

4 499 ევრო 

52 102 ლარი 

17 367 ევრო 

70 000 ლარი 

23 333ევრო 

   



 
 

24 
 

15. ტურისტული ობიექტების google map-ზე განთავსება 1 000 ლარი 

330 ევრო 

1 000 ლარი 

3 30 ევრო 

     

16. მევენახეთა ყოველწლიური კონფერენცია 100 000 ლარი    

16 670 ევრო 

 100 000 ლარი    

16 670 ევრო 

    

17. აბიტურიენტებისთვის ყოველწლიურად 1 თვიანი 

ვიზიტი ქარხნებსა და მარნებში, მეღვინეობის 

ტექნოლოგიებისა და წარმოების პროცესის გაცნობა 

5 000 ლარი 

1 670 ევრო 

5 000 ლარი 

1 670 ევრო 

     

18. ყოველწლიურად ადგილობრივ და  საერთაშორისო 

გამოფენება-ბაზრობებსა და კონკურსებში მცირე 

მარნების მონაწილეობის ხელშეწყობა 

30 000 ლარი 

10 000 ევრო 

24 000  ლარი 

8 000 ევრო 

6 000 ლარი 

2 000 ევრო 

    

ჯამი 45 971 600 ლარი 

15 323 867  ევრო 

388 498 ლარი 

129 499 ევრო 

6 213 102 ლარი 

2  071 034 ევრო 

12 070 000 ლარი 

4 023 333 ევრო 

26 800 000 ლარი 

8 933 334 ევრო 

500 000 ლარი 

166 667 ევრო 

 

 

11. მონიტორინგის ინდიკატორები და მექანიზმები 
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების ხარისხს ზედამხედველობას გაუწევს პარტნიორობის მიერ 

ჩამოყალიბებული მონიტორინგის ჯგუფი. მასში თანაბრად იქნებიან წარმოდგენილნი როგორც ქალები, ისე მამაკაცები. ჯგუფი 

ყოველ 3 თვეში ერთხელ შეიკრიბება, შეაფასებს არსებულ მდგომარეობას, გაწეულ სამუშაოებს და განსაზღვრავს ეფექტურ 

მიდგომებს შემდგომი ღონისძიებების განსახორციელებლად. სამუშაო ჯგუფი შეფასების პროცესში იხელმძღვანელებს 

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების პროექტში არსებული ქმედებების შიდა მონიტორინგის გეგმით და მასში 

გათვალისწინებული ვადების მიხედვით.  

 

 

ქმედება ხანგრძლივობა მოსალოდნელი შედეგები მოსალოდნელი შედეგები მოსალოდნელი შედეგები მოსალოდნელი შედეგები 
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(დაწყება/ 
დასრულება) 

თვე 1-6    (სექტემბერი-
თებერვალი) 

თვე 7-12 (მარტი-აგვისტო) თვე 13-18 (სექტემბერი-
თებერვალი) 

თვე 19-24 (მარტი-აგვისტო) 

1.მეღვინეობა-

კულინარიის კოლეჯის 

პროექტირება 

 

03/2020-09/2021  განათლების სამინისტროს მიერ 

კონცეფციის შემუშავება 

განხორციელდა მეღვინეობა-

კულინარიის კოლეჯის 

პროექტირების შესყიდვა  

 

გამოცხადდა ტენდერი 

მეღვინეობა-კულინარიის 

კოლეჯის პროექტირების 

შესაბამისად  

2.ღვინისა და ხილის 

ყოველწლიური 

ფესტივალები (4 

ფესტივალი) 

 

09/2019-09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემუშავდა ღვინის 

ფესტივალის კონცეფცია, 

მოხდა უცხოური 

დელეგაციების მოწვევა 

ჩატარდა ღვინის ფესტივალი, 

მონაწილეობდა 100-მდე ღვინის 

მწარმოებელი კომპანია, 

მონაწილეობა მიიღო 

სამთავრობო დელეგაციამ, 

უცხოურმა დელეგაციებმა და 

კერძო ბიზნესმა, ჩატარდა 

პრეზენტაცია 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

სიახლეების შესახებ, 

გამოვლინდნენ 

გამარჯვებულები. 

 

შემუშავდა ღვინისა და ხილის 

ფესტივალების კონცეფციები, 

მოხდა უცხოური დელეგაციების 

მოწვევა 

ჩატარდა ღვინის ფესტივალი, 

მონაწილეობდა 250-მდე 

ღვინის მწარმოებელი 

კომპანია, მონაწილეობა 

მიიღო სამთავრობო 

დელეგაციამ, უცხოურმა 

დელეგაციებმა და კერძო 

ბიზნესმა, ჩატარდა 

პრეზენტაცია 

მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე სიახლეების 

შესახებ, გამოვლინდნენ 

გამარჯვებულები. 

ჩატარდა ხილის ფესტივალი, 

მონაწილეობა მიიღო 50-მა 

ფერმერმა, გამოვლინდნენ 

გამარჯვებულები. 

 

3.მევენახეთა 

ყოველწლიური  

კონფერენცია 

 

09/2020-09/2021  მოხდა კონფერენციის 

პროგრამის შედგენა, მოხდა 

მევენახეთა ცნობიერების 

ამაღლება დარგში მიმდინარე 

სიახლეების შესახებ, შეირჩნენ 

მონაწილეები (400 მონაწილე), 

დაიგეგმა სამომავლო 

ღონისძიებები, გამოვლინდა 

უხუცესი მეღვინე და მევენახე 

და გადაეცათ საპატიო 

სიგელები 

 მოხდა კონფერენციის 

პროგრამის შედგენა, მოხდა 

მევენახეთა ცნობიერების 

ამაღლება დარგში მიმდინარე 

სიახლეების შესახებ, შეირჩნენ 

მონაწილეები (600 მონაწილე), 

დაიგეგმა სამომავლო 

ღონისძიებები, გამოვლინდა 

უხუცესი მეღვინე და მევენახე 

და გადაეცათ საპატიო 

სიგელები 

4.აბიტურიენტებისთვი

ს ყოველწლიურად 1 

თვიანი ვიზიტი 

ქარხნებსა და მარნებში, 

მეღვინეობის 

ტექნოლოგიებისა და 

წარმოების პროცესის 

გაცნობა 

09/2019-09/2021 შეირჩა დაინტერესებული 

პირები (30 აბიტურიენტი), 

შეირჩა 4 მარანი და ქარხანა, 

მოხდა მონაწილეეებისთვის 

მეღვინეობის ტექნოლოგიის 

გაცნობა 

 შეირჩა დაინტერესებული პირები 

(80 აბიტურიენტი), შეირჩა 10 

მარანი და ქარხანა, მოხდა 

მონაწილეეებისთვის 

მეღვინეობის ტექნოლოგიის 

გაცნობა 
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5. ყოველწლიურად 

ადგილობრივ და  

საერთაშორისო 

გამოფენება-

ბაზრობებსა და 

კონკურსებში მცირე 

მარნების 

მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

06/2020- 07/2021  შეირჩა 10 მარანი, რომლებსაც 

დაუფინანსდათ საერთაშორისო 

გამოფენაში მონაწილეობა,  

კონკურსში გამოვლინდნენ 

გამარჯვებულები  

 შეირჩა 15 მარანი, რომლებსაც 

დაუფინანსდათ 

საერთაშორისო გამოფენაში 

მონაწილეობა,  კონკურსში 

გამოვლინდნენ 

გამარჯვებულები 

6. ქ. გურჯაანის 

ცენტრალური პარკის 

მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია 

09/2019-09/2021 განხორციელდა ცენტრალური 

პარკის პროექტირების 

შესყიდვა და გამოცხადდა 

ტენდერი პროექტით 

გათვალისწინებულ 

შესასრულებელ სამუშაოებზე 

განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეკონსტრუქციო-

სამშენებლო-სარემონტო 

სამუშაოების ¼ ნაწილი 

განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო-

სარემონტო სამუშაოების ½ 

ნაწილი 

განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეკონსტრუქციო-

სამშენებლო-სარემონტო 

სამუშაოების 3/4 ნაწილი 

7. სოფ. ველისციხის 

ცენტრალური ნაწილის 

რეაბილიტაციის 

პროექტი 

 

09/2019-09/2021 სოფ. ველისციხის 

ცენტრალური ნაწილის 

რეაბილიტაციის პროექტის 

შესყიდვაზე  გამოცხადდა 

კონკურსი და მომზადდა 

პროექტი 

განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეაბილიტაციო-

სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოების 1/3 ნაწილი 

განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეაბილიტაციო-

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების 

2/3 ნაწილი 

დასრულდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეაბილიტაციო-

სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები 

8. სოფ. ზიარისა და ქ. 

გურჯაანის 

დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია  

და ზიარში 

არქეოლოგიური ღია 

მუზეუმის მოწყობა 

 

11/2019–09/2021  განხორციელდა სოფ.ზიარსა და 

ქ.გურჯაანის დამაკავშირებელი 

გზის სარეაბილიტაციო 

პროექტით 

გათვალისწინებული 

სამუშაოების 1/3 ნაწილი. 

განხორციელდა ზიარში 

არქოლოგიური ღია მუზეუმის 

პროექტირების შესყიდვა.  

განხორციელდა სოფ. ზიარსა და 

ქ.გურჯაანის 

დამაკავშირებელიგზის 

სარეაბილიტაციო პროექტით 

გათვალისწინებული  

სამუშაოების 2/3 ნაწილი.  

განხორციელდა ზიარში 

არქეოლოგიური ღია მუზეუმის 

პროექტის ½ ნაწილი. 

დასრულდა პროექტით 

გათვალისეინრბული 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. 

დასრულდა ზიარში 

არქეოლოგიური ღია 

მუზეუმის პროექტის 

განხორციელება.  

 

9. ღვინის გზისა და 

ტურისტული 

ადგილების რუკების 

შექმნა აპლიკაციის 

სახით 

11/2019-11/2020 მოძიებულია გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მარნების 

შესახებ ინფორმაცია და 

მომზადებულია ფოტომასალა 

შეიქმნა ღვინის გზის რუკა 

აპლიკაციის სახით და 

მოძიებულია გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის 

ტურისული ობიექტების 

შესახებ ინფორმაცია და 

მომზადებულია ფოტომასალა 

შეიქმნა ტურისტული 

ადგილების რუკა აპლიკაციის 

სახით 

 

10. ბალნეოლოგიური 

კურორტის ახტალის 

რეაბილიტაცია 

 

09/2019- 09/2021 განხორციელდა კურორტ 

ახტალის ტერიტორიაზე 

არსებული 2 შენობის 

დემონტაჟი.  

დაიწყო 120 ნომრიანი 

სასტუმროს მშენებლობა და 

არსებული შენობების 

რეაბილიტაცია.  

გაგრძელდა 120 ნომრიანი 

სასტუმროს მშენებლობა და 

არსებული შენობების 

რეაბილიტაციის მეორე ნაწილი. 

გაგრძელდა 120 ნომრიანი 

სასტუმროს მშენებლობა და 

არსებული შენობების 

რეაბილიტაციის მესამე 

ნაწილი. 

11. ქ. გურჯაანის 

წარწერები 

02/2020-02/2021  ქ. გურჯაანის წარწერების 

გაკეთება შესასვლელებში, 

ქ. გურჯაანის წარწერების 

გაკეთება  შესასვლელებში- 
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შესასვლელებში 

(პოპულარიზაცია, 

როგორც მეღვინეობის 

მუნიციპალიტეტის) 

ესკიზების პროექტირება პროექტის განხორციელება 

12. ტურისტული 

ფოტოების კატალოგის 

შექმნა 

11/2019-08/2020 მოხდა მაღალი ხარისხის 

ფოტომასალის მომზადება 

ტურისტული ობიექტების 

შესახებ 

შეიქმნა ტურისტული 

ფოტოების კატალოგი 

  

13. ტურისტული 

ობიექტების google 

map-ზე განთავსება 

 

03/2020-09/2021  მომზადდა ტურისტული 

ობიექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

10 სოფლის შესახებ 

საინფორმაციო-საცნობარო 

მასალები განთავსდა google map-

ზე და მომზადდა ახალი 

ტურისტული ობიექტების 

შესახებ ინფორმაცია 

დანრჩენილი 14 სოფლის 

შესახებ საინფორმაციო-

საცნობარო მასალები 

განთავსდა google map-ზე და 

მომზადდა ახალი 

ტურისტული ობიექტების 

შესახებ ინფორმაცია 

14. სტარტაპების 

დაფინანსების  

ხელშეწყობის 

ყოველწლიური 

პროგრამა 

ბენეფიციარებისთვის 

(მარნები, პროდუქციის 

გადამამუშავებელი 

საწარმოები, სოკოს 

სათბურები, ვენახის 

გაშენება) 

09/2019- 09/2021 მოხდა ბენეფიციარების 

გადამზადება პროექტის 

წერაში, დაიწერა  და 

დაფინანსდა 20 ბიზნეს 

პროექტი.  

სტარტაპების დაფინანსების 

ფარგლებში გაიხსნა 20 ახალი 

ბიზნეს ობიექტი 

მოხდა ბენეფიციარების 

გადამზადება პროექტის წერაში, 

დაიწერა  და დაფინანსდა 31 

ბიზნეს პროექტი. 

სტარტაპების დაფინანსების 

ფარგლებში გაიხსნა 31 ახალი 

ბიზნეს ობიექტი 

15. ქსელური 

ურთიერთობების 

სისტემური 

განვითარება 

 

12/2019 - 09/2021 შერჩეულია ფოკუსჯგუფები, 

ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრა, გაზრდილია 

ინფორმირებულობის დონე, 

ჩართულია 50 კაცი 

შერჩეულია ფოკუსჯგუფები, 

ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრები, გაზრდილია 

ინფორმირებულობის დონე, 

ჩართულია 75 კაცი 

შერჩეულია ფოკუსჯგუფები, 

ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრები, გაზრდილია 

ინფორმირებულობის დონე, 

ჩართულია 100 კაცი 

შერჩეულია ფოკუსჯგუფები, 

ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრები, გაზრდილია 

ინფორმირებულობის დონე, 

ჩართულია 120 კაცი 

16. ქ. გურჯაანის გრგ 

(განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა) 

 

03/2020 - 09/2021  ქ. გურჯაანის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის 

პროექტირების შესყიდვა, 

ტენდერის გამოცხადება  

ქ. გურჯაანის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის 

პროექტირების ძირითადი 

ნაწილის განხორციელება 

ქ. გურჯაანის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის 

პროექტირების დასრულება 

17. ტექნოპარკის 

მშენებლობა, რომელიც 

შეითავსებს IT და 

ბიზნეს ინკუბატორის 

ფუნქციებს 

 

09/2019-09/2020 განხორციელდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეკონსტრუქციო-

სამშენებლო-სარემონტო 

სამუშაოების ½ ნაწილი  

დასრულდა პროექტით 

გათვალისწინებული 

სარეკონსტრუქციო-

სამშენებლო-სარემონტო 

სამუშაოები და ინვენტარის 

შესყიდვა 

  

მთელიბიუჯეტისდახა

რჯული % 
100 % 6.58% 27.66 % 43.27% 22.49% 
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(საორიენტაციო) 
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