
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ხარაგაულელებო! 
მოგმართავთ იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც აღებული გვაქვს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი 
ქვეყნის თითოეული მოქალაქის წინაშე!
თქვენ კარგად იცით სამშობლოს სიყვარულის, მშვიდობისა და თავისუფლების ფასი. ეს არის ის ღირებულებები, 
რომელთა ერთგულება თითოეული ჩვენგანის ვალია და რომლებმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის 
საკეთილდღეოდ. „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო, ჩვენი მრავალათასიანი გუნდის სახელით აცხადებს, რომ 
მყარად დაიცავს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და არავის მისცემს მძიმე წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას. 
„განვითარება ყველა რეგიონს“ – ეს არის ჩვენი მიზანი, რომელიც თქვენი მხარდაჭერით და თქვენთან ერთად, 
აუცილებლად შესრულდება. 
ჩვენ მიერ წარდგენილი ხარაგაულის მერობის კანდიდატისა და ხარაგაულის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს ხარაგაულის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ხარაგაული და გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდი 
თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს. 
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაშიმოსვლისთანავეეკონომიკისსის
ტემური რეფორმირება დაიწყო. ჩვე ნი 
გუნ დის მმარ თვე ლო ბის პი რო ბებ ში, 
ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი, 2012 
წელს არ სე ბუ ლი 27,2 მი ლი არ დი დან, 2020 
წელს, პან დე მი ის ფონ ზე, 49,4 მი ლი არდ 
ლარს გა უ თა ნაბ რდა. ხე ლი სუფ ლე ბის 
გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მის მი ხედ ვით, სა შუ
ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში, ქვეყ ნის ეკო ნო
მი კუ რი ზრდის ტემ პი სა შუ ა ლოდ 5%ის 
ფარ გლებ ში იქ ნე ბა. ამ ფონ ზე, აბ სო ლუ
ტუ რი სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა ნა
ხევ რე ბა იგეგ მე ბა, რაც 2030 წლის თვის 
10.7%მდე შემ ცი რე ბას გუ ლის ხმობს. 

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბის პირობებში, ბიზნესი გათავისუფ
ლდა პოლიტიკური წნეხისგან, შე სა
ბა მი სად ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბა, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 42 
მი ლი არ დი დან 2020 წელს, გლო ბა ლუ
რი პან დე მი ის მი უ ხე და ვად, 109,5 მი
ლი არდ ლარს გა უ ტოლ და. ჩვე ნი გუნ
დის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა მიზ ნად 
ისა ხავს ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნას და შემ დგო მი ოთ ხი წლის გან
მავ ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე შემ
ცირ დე ბა ერ თნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლამ დე.

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელი
სუფლების მიერ ხარაგაულის მუნიცი

პალიტეტშიგანხორციელებულიპროგ
რამებისადა პროექტების მოცულობა.
იზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარ
ჯვითი ნაწილი – თუ 2013 წლის მონაცე
მებით, ხარაგაულის ბიუჯეტის ხარჯების 
ნაწილი 7,2 მილიონ ლარს შეადგენდა, 
2021 წლის გეგმის მიხედვით, საბიუჯე
ტო ხარჯების მუხლი 21,6 მლნ ლარია. 
ამასთან, იზრდება ადგილობრივი ბი
უჯეტის საკუთარი შემოსავლების ნა
წილი – 2013 წელს მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტმა გადასახადების ნაწილში შე
მოსავლების სახით 5,3 მილიონი ლარი 
მიიღო, 2021 წელს საპროგნოზო მაჩვე
ნებელი უკვე 7,8 მლნ ლარია.

 � ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ზრდა უზ
რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა
ნე ბის ეფექ ტი ან გან ხორ ცი ე ლე ბას.

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

ბა,სოფლისმეურნეობისპროდუქციის
წარმოებისგაზრდადასოფლადადა
მიანების დასაქმება სახელმწიფოს
ერთერთიპრიორიტეტია.

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე
ბა ში მოს ვლის შემ დეგ, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა, 2012 წელს არ სე
ბუ ლი 228 მლნდან 2020 წლის თვის 434 
მლნ ლა რამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო სურ
სა თის ექ სპორ ტი 511 მლნ დო ლა რი დან 
942 მლნ დო ლა რამ დე. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში,
20152021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა 
და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრომ 
პროგ რა მით „დანერგე მომავალი“, 8 
ჰექ ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 23 პრო ექ
ტი (ჯა მუ რად 145 495 ლა რი). აგროდაზ
ღვევისპროგრამით, 20142021 წლებ ში, 
დაზ ღვე უ ლია ჯა მუ რად, 68 ჰექ ტა რი (მო
სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 206 645 ლა რი), 
რი თაც 192მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ
ლა. სასოფლოსამეურნეო კოოპერა
ტივების ხელშეწყობის პროგ რა მით 
დღეს მოქ მე დებს 3 კო ო პე რა ტი ვი (48 
მე პა იე, კა პი ტა ლი 164 000 ლა რი). შე
ღავათიანი აგროკრედიტით, 20132021 
წლებ ში, 25მა უნი კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი
არ მა ისარ გებ ლა და ჯა მუ რად 1 683 922 
ლა რის პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ და 
(თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 234 512 ლა რი). 

2013 წლი დან დღემ დე ქვეყ ნის მას
შტა ბით სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით 
ცხო ველ თა მფლო ბე ლე ბის თვის უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
ვეტერინარულიღონისძიება: ვაქ ცი ნა
ცია, ცხო ველ თა და ა ვა დე ბებ ზე ლა ბო
რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი, ცხო ველ
თა იდენ ტი ფი კა ციარე გის ტრა ცია და 
სხვა, რაც გა ნა პი რო ბებს მეც ხო ვე ლე
ო ბის გან ვი თა რე ბა სა და სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას.

სა ხელ მწი ფომ აზიური ფაროსანას
სა წი ნა აღ მდე გოდ, ხარაგაულის მუნი
ციპალიტეტში, ცი ვი შეს ხუ რე ბით წლი

უ რად სა შუ ა ლოდ და ა მუ შა ვა 1 921 ჰექ
ტა რი, თერ მუ ლი ნის ლის გა მო ყე ნე ბით 
– წე ლი წად ში 6 390 ჰექ ტრი. შე დე გად 
მი სი რა ო დე ნო ბა საგ რძნობ ლად შემ
ცი რე ბუ ლია. დღეს აზი ურ ფა რო სა ნას
თან ბრძო ლის სა ქარ თვე ლოს გა მოც
დი ლე ბას სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი 
სა მა გა ლი თოდ აღი ა რე ბენ.

 � გაგრძელდება სოფლის მეურნე
ობის ხელშემწყობი პროგრამები,
რაცრამდენიმეასეულიახალისა
მუშაოადგილისშექმნასადასოფ
ლად დასაქმებული ადამიანების
შემოსავლებისზრდასუზრუნველ
ყოფს;

 � ქვეყნისმასშტაბით,2024წლამდე
განხორციელდება1.2მლნჰექტა
რი მიწის სისტემური რეგისტრა
ცია, რითაც პრაქტიკულად მიწის
რეგისტრაციის პრობლემა სრუ
ლადაღმოიფხვრება;

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობისგანვითარებადა,ზოგა

დად,სამეწარმეოსულისკვეთებისგაძ
ლიერება ხელისუფლების ერთერთი
მთავარიამოცანაა.ამთვალსაზრისით,
მოქმედებს რამდენიმე სახელმწიფო
პროგრამა, რომელიც ორიენტირებუ
ლიამეწარმეობისხელშეწყობაზე.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროგრამით, „აწარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 412 245 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა. გან ხორ ცი ელ და 
510 362 ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად 
და ფი ნან სდა 55 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი 
ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 17, 
ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად 
38 პრო ექ ტი).

 � გაგრძელდებადაგაფართოვდება
მეწარმეობის მხარდამჭერი პრო
ექტების თუ სახელმწიფო პროგ
რამებისგანხორციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

 � წარმოების გასაძლიერებლად
გაგრძელდებაფინანსებისხელმი
საწვდომობის გაუმჯობესების სა
ხელმწიფოპროგრამებისდახვეწა
დამათიეფექტიანობისგაზრდა;

ენერგეტიკა
ჩვენი გუნდის ენერგეტიკული პო

ლიტიკის ძირითადი ამოცანა იმ
პორტირებულ ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულებისეტაპობრივშემცი
რებასადაადგილობრივირესურსების
ეფექტურათვისებასუკავშირდება.

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გუნ დის გეგ მის 
მი ხედ ვით, 2030 წლის თვის დად გმუ ლი 
სიმ ძლავ რე გა ორ მაგ დე ბა და 10,166 მგვტ
ს მი აღ წევს. ში და რე სურ სე ბით გა მო მუ
შა ვე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის მო ცუ ლო
ბა კი სამ ჯერ გა იზ რდე ბა და 34 მი ლი არდ 
კი ლო ვატ/სა ათს გა უ თა ნაბ რდე ბა. 

იმერეთის რეგიონში, მშენებლო
ბალიცენზირებისეტაპზეა4ჰიდროე
ლექტროსადგური:

 � „ნამახვან ჰესების“ კას კა დი – 
დადგმ. სიმ ძლავ რე 433 მგვტ, 
800 000 000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 1 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,72 მგვტ, 2 200 000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 2 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,05 მგვტ, 1 450 000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 3 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,99 მგვტ, 3 010 000 აშშ დო ლა რი.

ეკონომიკა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2021წელსხარაგაულშიგანხორციელდაშემდეგიინფ
რასტრუქტურულიპროექტები:

 � სოფელ ვარძიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია – 371 013 ლ; 
 � სოფელი მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია – 285 126 ლ; 
 � ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი – 447 080 ლ; 
 � ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჭიპაშვილების უბანი) – 355 180 ლ; 
 � ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 352 509 ლ; 
 � სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 198 884 ლ; 
 � სოფელ წყალაფორეთში ბაღისუბნის გზისა და გაბეხაძეების უბნის გზის 

რეაბილიტაცია – 304 999 ლ;
 � სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილები, ეკლესი) 

– 66 989 ლ; 
 � ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 334 885 ლ; 
 � სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელიურის უბანი) – 213 336 ლ; 
 � სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (I ეტაპი) – 354 349 ლ; 
 � ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ნანიტაშვილების უბანი II ეტაპი) – 

269 649 ლ; 
 � ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გოჭოურის უბანი) – 169 251 ლ; 
 � სოფელ მაქათუბნის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია – 250 000 ლ;
 � სოფელ სარგვეშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუმლაძის უბანი) – 100 

000 ლ; 
 � სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია – 185 000 ლ; 
 � სოფელ კიცხში საუბნო გზების რეაბილიტაცია – 172 069 ლ; 
 � სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) – 112 432 ლ; 
 � სოფელ გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია – 535 948 ლ; 
 � სოფელ ზვარეში გზის რეაბილიტაცია – 700 482 ლ;
 � სოფელ ბაბის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია – 283 126 ლ;
 � სოფელ თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლ; 
 � სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 202 

556 ლ; 
 � სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია – 268 216 ლ; 
 � სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მონასტერამდე – 217 042 ლ;
 � ლეღვანიმარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 

– 137 475 ლ; 
 � ბაზალეთიღორეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 8 489 614 ლ.

ამეტაპზესამუშაოებიმიმდინარეობსდაწლისბოლომდედასრუ
ლდება:

 � სოფელ ლეღვანში კიბაბოურის უბანში ხიდის აღდგენის/მშენებლობის 
სამუშაოების შესყიდვა – 368 082 ლ; 

 � სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია – 130 172 ლ; 
 � ერეთა დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 458 885 ლ; 
 � საქარიქედი (მუხების უბანი)ლაშის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია – 484 477 ლ; 
 � მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 271 

249 ლ; 
 � სოფელ დიდვაკეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აივნების 

რეაბილიტაცია – 202 904 ლ; 
 � ვანისხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 670 587 ლ; 
 � სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი) – 440 

189 ლ; 
 � ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი) – 

350 281 ლ; 
 � სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი) – 295 000 ლ; 
 � ღორეშამარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია – 300 000 ლ; 
 � სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია – 128 452 ლ; 
 � სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლ; 
 � გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის გზის რეაბილიტაცია – 290 153 ლ; 
 � სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია – 361 756 ლ; 
 � დაბაში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული გზის საყრდენი 

კედლის აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა – 470 213 ლ; 
 � სოფელ ლეღვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის გამაგრებისათვის 

საყრდენი კედლის/გაბიონის მშენებლობის სამუშაოები – 184 305 ლ; 
 � ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ხიდების/ხიდბოგირების და არხების აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების 
შესყიდვა – 177 400 ლ; 

 � აქტიურ ფაზაშია რიკოთის უღელტეხილზე საერთაშორისო მნიშვნელობის 
მაგისტრალის მშენებლობის პროექტი. ამ ეტაპზე მშენებლობა ერთდროულად 
მიმდინარეობს ზემო ოსიაური – ჩუმათელეთის,  ჩუმათელეთიხევის, ხევი
უბისას, უბისას– შორაპანის და შორაპანიარგვეთას მონაკვეთებზე (ჯამური 
ინვესტიცია 2,8 მლრდ ლარს აღემატება). სახელმწიფოს გეგმის თანახმად, 
2023 წლამდე სხვადასხვა მონაკვეთების დასრულება ეტაპობრივად იგეგმება.

 � ამ ეტაპზე გზის მოასფალტება ძირულახარაგაულის მონაკვეთზე თითქმის 
დასრულებულია და სამუშაოები მიმდინარეობს ხარაგაულიმოლითიფონას 
მიმართულებით (100 მლნ ლარი).

იმე რე თის რე გი ონ ში, 6 ლოკაცი
აზე მიმდინარეობს ტექნიკურეკო
ნომიკური კვლევა, შემ დგომ ში ქარის
ელექტროსადგურების ასა შე ნებ ლად. 
აღ ნიშ ნუ ლი ქა რის ელ სად გუ რე ბის ჯა
მუ რი სა ვა რა უ დო დად გმუ ლი სიმ ძლავ
რე 635 მგვტს აღ წევს.

ხარაგაულისმუნიციპალიტეტში, 2013
2021 წლებ ში, გაზიფიცირებულია ჯა
მუ რად 3  205 აბო ნენ ტი. ხე ლის ფლე ბის 
გეგ მით, 20222024 წლებ ში იგეგ მე ბა 6 
სოფ ლის (ღა რი ხე ვი, წი ფი, ქრო ლი, კიც
ხის იგო რე თი, ლა შის იგო რე თი, ღუ დუ მე
ქე დი) გა ზი ფი ცი რე ბის სა მუ შა ო ე ბი (და მა
ტე ბით 336 აბო ნენ ტი). 20132017 წლებ ში 
ელექტროენერგიის ინდივიდუალური
მრიცხველი5 680 აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ
და, რი თაც ხა რა გა უ ლის მო სახ ლე ობის 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კით ხი სრუ ლად მო წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართული ოცნების“ გონივრული

პოლიტიკის შედეგად, ტურიზმის სფე
როს განვითარების თვალსაზრისით,
შთამბეჭდავი შედეგები იქნა მიღწეუ
ლი.2012წლისშემდეგ,გაორმაგდასა
ერთაშორისო ვიზიტორთა და მოგზა
ურთარაოდენობადა4,7მილიონიდან
2019წელს(პანდემიამდე)9,4მილიონს
გაუთანაბრდა.

ტურიზმის განსავითარებლად, 2014 
წელს ხა რა გა ულ ში გან ხორ ცი ელ და 
ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ
ვენ ტა რი ზა ცია. 20142017 წლებ ში, ბორ
ჯომხარაგაულის ეროვნული პარკთან
და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო საწ ყო ბად და ი ხარ ჯა 551 ათა სი ლა
რი. მათ შო რის, ეროვ ნუ ლი პარ კის მიმ
დე ბა რედ ამუ შავ და 3 სასტუმრო და
კვების3 ობი ექ ტი; გან ხორ ცი ელ და ხა
რა გა უ ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი და ვი
ზი ტორ თა ცენ ტრის რე კონ სტრუქ ცია 
(და ი ხარ ჯა 83  770 ლა რი); მა რე ლი სის 
სას ტუმ როს სა რე მონ ტოსა რე ა ბი ლი ო
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; 

 � მომავალში „ქართული ოცნების“
გუნდის გეგმის თანახმად, საშუა
ლოვადიანპერიოდში,2025წლის
თვის ქვეყანას 10 მილიონი მოგ
ზაურიეწვევა,ხოლოტურიზმიდან
მიღებულიშემოსავალი4.2მილი
არდდოლარსგაუთანაბრდება;

 � 2030 წლისთვის საქართველო
13 მილიონ მოგზაურს უმასპინ
ძლებს, ხოლო შემოსავლები 6,5
მილიარდდოლარსმიაღწევს;

ბუნებრივირესურსებითსარ
გებლობადაგარემოსდაცვა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფ
ლებაში მოსვლისთანავე, გარემოს
დაცვითი ღონისძიებების გატარების
თვალსაზრისით არაერთი რეფორ
მა გატარდა. ქვეყნის მასშტაბით, თუ
2012წელსდაცულიტერიტორიები519
ათასი ჰექტარი იყო, დღეისათვის 798
ათასიჰექტარია.20122020წლებში,შე
იქმნა26ახალიდაგაფართოვდა3და
ცულიტერიტორია.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში,
20132019 წლებ ში, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის მიზ
ნით, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ზე გა
ცე მუ ლია 64 ათა სი კუბ.მ მერქნული

რესურსი. 20142021 წლებ ში, ხეტყის 
ორ გა ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე ბის ფარ
გლებ ში, დამ ზად და 4232,8 კუბ.მ ხეტყე. 
რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ
სე ბუ ლი ობიექტებისინსპექტირება,

2015 წელს, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა
ტარ და ტყისინვენტარიზაციადა მომ
ზად და ტყის მარ თვის გეგ მა მომ დევ ნო 
10 წლი ა ნი პე რი ო დის თვის.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვე
ბებსდა ავ რცე ლებს გაფ რთხი ლე ბებს 
მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე
ბის შე სა ხებ. ყო ველ წლი უ რად მიმ დი
ნა რე ობს სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ რი პრო
ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გი. 

 � სამომავლოდგაფართოვდებაატ
მოსფერულიჰაერის,ნიადაგისდა
წყლისხარისხისმონიტორინგისა
დაშეფასებისსისტემები;

 � გაგრძელდება სტიქიური გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლი
ური მონიტორინგი, შეფასდება
გეოლოგიურისაფრთხისქვეშარ
სებულიდასახლებებიდაგაიცემა
რეკომენდაციები გასატარებელი
დამცავიღონისძიებებისშესახებ;

 � გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივადდაუახლოვდებაევ
როპულმოთხოვნებს;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად,2030წლისთვისდაცულიტე
რიტორიებისფართობი1მილიონ
ჰექტარსგაუთანაბრდება.

ინფრასტრუქტურადასაზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222024 წლებში, ხარაგაულის მუ
ნიციპალიტეტში,ინფრასტრუქტურისა
და საზოგადოებრივი მომსახურების
განვითარებაზე განსაკუთრებული აქ
ცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, ხა რა გა ულ ში ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად გი
ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი
დან, ჯა მუ რად 25,2 მლნ ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯა. აშენ და 3, ხო ლო რე ა ბი ლი
ტა ცია ჩა უ ტარ და 5 ხიდს. სტიქიითდა
ზი ა ნე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა
ბი ლი ტა ცი ოდ სა ხელ მწი ფომ 5,888 მლნ 
ლა რის კომ პენ სა ცია გა მო ი ყო. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მით, 20212025 
წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინტერნე
ტით უზრუნველყოფის მიზ ნით, იგეგ მე
ბა მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი  ფარ თო ზო ლო ვა ნი 
ქსე ლის  მშე ნებ ლო ბა,შე დე გად, ხა რა გა
უ ლის 24 და სახ ლე ბულ  პუნ ქტში მცხოვ
რებ 3 383 ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ
ტერ ნეტ ზე წვდო მის სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბა. 

ხარაგაულისწყალმომარაგებისადა
საკანალიზაციო ქსელის განვითარე
ბის მიზნით, ხელისუფლების გეგმის
თანახმად,დაგეგმილიაშემდეგიპრო
ექტების განხორციელება:და ბა ხა რა
გა ულ ში წყა ლა ნი რე ბის კა ნა ლი ზა ცი ის 
სის ტე მის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა 
(1 890 360 ლ); და ბა ხა რა გა ულ ში წყალ
მო მა რა გე ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა (3 916 
930 ლ); და ბა ხა რა გა ულ ში წყალ მო მა
რა გე ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა II ეტა პი (2 
344 999) ლ;
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– ბატონო კობა, როგორ ფიქრობთ,
გუნდმა ისევ თქვენ რატომ გამოგიცხა
დათნდობა?

– ჩემ თვის უდი დე სი პა ტი ვია, რომ 
„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ არ ჩე ვა ნი კვლავ  
ჩემ ზე გა ა კე თა. მად ლო ბას გადავუხ დი 
ამის თვის. გუნ დის მხრი დან ეს არ არის 
ჩე მი პირ ვე ლი წარ დგე ნა მა ღალ პო ლი
ტი კურ თა ნამ დე ბო ბა ზე. პარ ტი ის ხელ
მძღვა ნე ლებ თან, ად გი ლობ რივ პარ ტი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან სა უბ რისა და რაც მთა
ვა რია, მო სახ ლე ო ბის აზ რის გათ ვა ლის
წი ნე ბით იქ ნა მი ღე ბუ ლი ეს გა დაწ ყვე ტი
ლე ბა. ჩე მი მხრი დან ამ შე მო თა ვა ზე ბა ზე 
და თან ხმე ბა, არ არის რა ი მე ფორ მით მი
ჯაჭ ვა ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე და იმ სკამ ზე, 
რო მე ლიც არ ჩე ვი თია და ძა ლი ან სა პა
ტი ო. დარ წმუ ნე ბუ ლი რომ არ ვი ყო, ჩე მი 
ხა რა გა უ ლის თვის პრო დუქ ტი უ ლი ვიქ ნე
ბი, პი რა დად მე, ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას არ 
მი ვი ღებ დი. მო სახ ლე ო ბის გა ნაც აშ კა რად 
იგ რძნო ბა დი დი ნდო ბა „ქარ თუ ლი ოც ნე
ბისა“ და პი რა დად ჩემს მი მარ თაც. 

დაწ ყე ბუ ლი საქ მე ე ბი, რე ფორ მე ბი, 
ახა ლი პრო ექ ტე ბი, პროგ რა მე ბი, რო მე
ლიც ქვე ყა ნა ში და ხა რა გა ულ შიც ხორ ცი
ელ დე ბა, ხა რა გა უ ლის ბი უ ჯე ტი, რო მე ლიც 
სრუ ლად არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მო ქა ლა
ქე თა ინ ტე რე სებ ზე, სო ცი ა ლუ რი პრობ
ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე, ახალ გაზ რდე ბის 
წა ხა ლი სე ბა ზე, გა ჭირ ვე ბუ ლე ბის გვერ
დით დგო მა ზე,  ქმნის იმ ფონს, რომ დღეს 
ხა რა გა ულ ში მო სახ ლე ო ბა „ქარ თუ ლი ოც
ნე ბის“ მოღ ვა წე ო ბას უყუ რებს იმე დით.  
ჩვენ ყვე ლა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბა შე ვას
რუ ლეთ, რიგ შემ თხვე ვა ში – გა და ჭარ
ბე ბი თაც. ბევ რი ისე თი მას შტა ბუ რი რამ 
გა ვა კე თეთ ხა რა გა ულ ში, რაც სა არ ჩევ ნო 
თე მა ტი კა ში არ გა მოგ ვი ტა ნია. 2020 წლის 
არ ჩევ ნებ ზე 56 სა არ ჩევ ნო და პი რე ბა გა
ვე ცით, რო მელ შიც მი თი თე ბუ ლი გვქონ
და 20202024 წლე ბის პე რი ო დი და ამ 
და პი რე ბე ბის 80%  უკ ვე შეს რუ ლე ბუ ლია. 
მო სახ ლე ო ბა ამას ხე დავს.  

– 2020 წელს გამარჯვების შემდეგ,
არასრულერთწელშირისგაკეთებამო
ასწარით და სამომავლოდ რა გეგმები
გაქვთ?

– უპირ ვე ლე სად უნ და აღ ვნიშ ნო პრე
მი ერ ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის მი ერ და
ა ნონ სე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის გა ნახ ლე ბის 
პრო ექ ტი, რომ ლის ფარ გლებ შიც ხა რა გა
უ ლის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლი იქ ნე ბა სრუ
ლად რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი. პრაქ ტი კუ ლად, 
სა მუ შა ო ე ბი უკ ვე და იწ ყო, რაც შეც ვლის 
ხა რა გა ულს და მას უფ რო მიმ ზიდ ველს 
გახ დის. ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია,  რომ  
და ბის  მო სახ ლე ო ბას  ჰქონ დეს 24სა ა
თი ა ნი წყალ მო მა რა გე ბა.  ამ  მი მარ თუ
ლე ბით  სა მუ შა ო ე ბი  აქ ტი უ რად  ხორ ცი
ელ დე ბა  და  რე ა ბი ლი ტა ცია  უტარ დე ბა   
ლეღ ვნისსა თა ვე  ნა გე ბო ბი დან  შე მო

მა ვალ 14კი ლო მეტ რი ან მა გის ტრალს. 
პრო ექ ტის  ფარ გლებ ში,   და გეგ მი ლია  
კორ პუ სე ბის  ში და  გაყ ვა ნი ლო ბის  მოწ
ყო ბა  და    მო სახ ლე ო ბის  ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი  გამ რიც ხვე ლი ა ნე ბა.  ხა რა გა ულს 
არ გა აჩ ნდა   წყა ლა რი ნე ბის (კა ნა ლი ზა
ცი ის) სის ტე მა და  ეს  პრობ ლე მაც გა და
იჭ რა.  შე იძ ლე ბა  ით ქვას,  რომ ეს  არის  
უპ რე ცე დენ ტო  პრო ექ ტი, რად გან და ბა
ში  კა ნა ლი ზა ცი ის    სის ტე მა  არას დროს  
ყო ფი ლა. და ვიწ ყეთ ახა ლი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე ფიქ რიც.  ეს გახ ლავთ 
სა პი ლო ტე ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პროგ რა მა, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც ხა რა გა უ ლის შე
მო სას ვლელ ში ე.წ. დე ვე ბის ქან და კე ბებ
თან,  სა რეკ რე ა ციო ზო ნა გა ფარ თოვ დე ბა, 
რე ა ბი ლი ტირ დე ბა. აქ მო ეწ ყო ბა ახა ლი 
სკვე რი, ხელ ნა კე თი ნივ თე ბის სა რე ა
ლი ზა ციო ად გი ლი... შე მო სას ვლელ ში ვე 
არის  ცა შეკ რუ ლას კა ნი ო ნი და ზე მო პა
ლე ო ლი თის ხა ნის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ძეგ ლი, დე ვე ბის გა მოქ ვა ბუ ლი. გვინ და, 
ეს ტე რი ტო რია კე თილ მო ეწ ყოს და რე
ა ბი ლი ტირ დეს. მდი ნა რე ჩხე რი მე ლა ზე 
და ვიწ ყეთ და მო მა ვალ ში უფ რო გა ვა აქ
ტი უ რებთ ჯო მარ დო ბის გან ვი თა რე ბას. 
გვინ და მეკ ლდე ურ თა მი მარ თუ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბაც. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ჩვე
ნი ტუ რის ტუ ლი ზო ნე ბის – ნუ ნი სი სა და 
ზვა რეს მო წეს რი გე ბა. უკ ვე დას რულ და 
ნუ ნი სიზვა რეს გზის მო ბე ტო ნე ბა, ასე ვე 
მო წეს რიგ და ზვა რეს ცენ ტრა ლუ რი გზა.  
დაწ ყე ბუ ლია ფო ნაჩუ მა თე ლე თის მხრი
დან ახა ლი, რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი გზის 
გაყ ვა ნა და ეს ყვე ლა ფე რი შეკ რავს ერთ 
დიდ ტუ რის ტულ ზო ნას ბორ ჯომხა რა გა უ
ლის ეროვ ნულ პარ კთან ერ თად. ყო ვე ლი
ვე  ჩვე ნი უშუ ა ლო მუ შა ო ბით, ჩარ თუ ლო
ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

– უკვე ახსენეთ,რომ ბიუჯეტი სოცია
ლური პრობლემების საკითხებზეა მორ
გებული. ბოლო დროს ბიუჯეტში რაიმე
სიახლეშეიტანეთ?

– რო ცა თა ნამ დე ბო ბა ზე მო ვე დი და 
2021ის ბი უ ჯეტს ვგეგ მავ დით, ჩე მი პრინ
ცი პუ ლი მოთ ხოვ ნა იყო, მი ლი ონ ზე მე ტი  
დაგ ვე ხარ ჯა სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე. ბო ლო ცვლი ლე ბით, 
კი დევ გავ ზარ დეთ ბი უ ჯე ტი. ანუ, მი ლი
ო ნი ან ბი უ ჯეტს, სო ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის 
მი მარ თუ ლე ბით, ხა რა გა უ ლი დი დი ხა ნია 
გასც და. ამ თან ხით, 23ზე მე ტი პროგ
რა მა თუ ქვეპ როგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა. 
ამით მნიშ ვნე ლო ვან სა კით ხებს ვუგ ვა
რებთ მძი მე საც ხოვ რე ბელ მდგო მა რე ო
ბა ში მყოფ მო ქა ლა ქე ებს, სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლებს, მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა ხებს, 
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
პი რებს, ვე ტე რა ნებს. და რაც მთა ვა რია, 
პირ ვე ლად ხა რა გა უ ლის ის ტო რი ა ში, შევ
ქმე ნით პრე ცე დენ ტი და 150 ათა სი ლა რი 
გა ვით ვა ლის წი ნეთ, რო გორც სა მო ქა ლა
ქო ბი უ ჯე ტი. ეს თან ხა კი დევ უფ რო გა იზ

კობალურსმანაშვილი:„ხარაგაულელებთანდა„ქართულიოცნების“
გუნდთანერთად,კიდევმრავალწარმატებასმივაღწევ!“
„ჩემი მხრიდან ამ შემოთავაზებაზე დათანხმება, არ არის რაიმე
ფორმითმიჯაჭვაამთანამდებობაზედაიმსკამზე,რომელიცარჩე
ვითიდაძალიანსაპატიოა.დარწმუნებულირომარვიყო,ჩემიხარა
გაულისთვისპროდუქტიულივიქნები,ასევეჩემიხარაგაულელების
მხარდაჭერას რომ არ ვგრძნობდე, ამ გადაწყვეტილებას არ მივი
ღებდი“,–ასეხსნისკობალურსმანაშვილიგადაწყვეტილებას,კვლავ
იბრძოლოსხარაგაულისმერობისთვის.
„ქართულიოცნების“კანდიდატიბოლოწლებიამუდმივადხარაგა
ულელებისსამსახურშია–წარმატებულიგამგებელიციყო,ხარაგა
ულელების ინტერესების დამცველიც პარლამენტში და მერიც. ამ
ბობს, რომ ბოლო არასრულ ერთ  წელშიც, ხარაგაულში არაერთი
მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა. სამომავლოდაც ბევრი
გეგმააქვს–ხარაგაულელებთანდა„ქართულიოცნების“გუნდთან
ერთად,კიდევმრავალწარმატებასუნდამიაღწიოს!

და ი ბა და 1970 წლის 5 მარტს, ხა რა გა ულ ში. სწავ ლობ და ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის სო ფელ თეთ რაწ ყა როს არას რულ სა შუ ა ლო სკო ლა ში, და ბა ხა რა გა
უ ლის №1 სა შუ ა ლო სკო ლა ში. წარ ჩი ნე ბით და ას რუ ლა თბი ლი სის სამ რეწ ვე ლო 
ეკო ნო მი კუ რი ტექ ნი კუ მი. 1990 წელს ჩა ი რიც ხა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იუ რი დი ულ ფა კულ ტეტ ზე. სწავ ლა გა
ნაგ რძო ამა ვე სას წავ ლე ბელ ში სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლი სა და ურ თი ერ თო
ბე ბის ფა კულ ტეტ ზე, რო მე ლიც 1995 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა და მი ე ნი ჭა 
იუ რის ტის კვა ლი ფი კა ცია. 2018 წელს არ ჩე ულ იქ ნა და ვით აღ მა შე ნებ ლის აკა
დე მი ის სა პა ტიო პრო ფე სო რად, ხო ლო 2019 წელს – ტაოკლარ ჯე თის სა მეც ნი
ე რო აკა დე მი ის ნამ დვილ წევ რად – აკა დე მი კო სად. 19921994 წლებ ში იყო „ცენ
ტრა ლუ რი ეროვ ნუ ლი თავ დაც ვი თი საბ ჭოს“ წევ რი. 19941996 წლებ ში მუ შა ობ და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ლი გა ში“ იუ რის
ტად. 19961997 წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა კონ სტი ტუ ციო, იუ
რი დი ულ სა კით ხთა და კა ნო ნი ე რე ბის კო მი ტეტ ში უფ რო სი სპე ცი ა ლის ტი, სა
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის აპა რა ტის წამ ყვა ნი სპე ცი ა ლის ტი. 19982002 წლებ ში 
აირ ჩი ეს ხა რა გა უ ლის საკ რე ბუ ლოს წევ რად, საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი კო მი სი ის 
თავ მჯდო მა რედ. 20022003 წლებ ში იყო ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კიც ხის 
თე მის საკ რე ბუ ლოს წევ რი, კიც ხის გამ გე ბე ლი, ხა რა გა უ ლის ასო ცი რე ბუ ლი საკ
რე ბუ ლოს წევ რი. 20032004 წლებ ში მუ შა ობ და ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ხა რა გა
უ ლის რა ი ო ნის სა გა და სა ხა დო ინ სპექ ცი ის უფ რო სად. 20042009 წლებ ში ეწე ო
და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას. 20092013 წლებ ში იყო ად ვო კა ტი, სა ქარ თვე ლოს 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რი. 2012 წელს იყო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია 
,,ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ დამ ფუძ ნე ბე ლი. 2013 წლი დან არის პარ ტია „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბა – დე მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლოს“ წევ რი, ხა რა გა უ ლის სა ოლ ქო ორ გა
ნი ზა ცი ის ბი უ როს წევ რი. 2013 წელს, კონ კურ სის წე სით, და ი კა ვა ხა რა გა უ ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გებ ლის თა ნამ დე ბო ბა. 2014 წელს, ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ზე, არ ჩე ულ იქ ნა ხა რა გა უ ლის გამ გებ ლად. 2016 წელს, 
არ ჩე ულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რად, №51 ბაღ და თიხა რა გა უ ლის 
მა ჟო რი ტა რუ ლი ოლ ქი დან. 20162020 წლებ ში იყო პარ ლა მენ ტის რე გი ო ნუ ლი 
პო ლი ტი კი სა და თვით მმარ თვე ლო ბის კო მი ტე ტის წევ რი, თვით მმარ თვე ლო ბის 
სა მუ შაო ჯგუ ფის ხელ მძღვა ნე ლი, გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 
კო მი ტე ტის წევ რი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი
ის კო მი ტე ტის წევ რი, დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის პრო ექ ტის გან მხილ ვე
ლი სა პარ ლა მენ ტო სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რი, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეთი
კის საბ ჭოს წევ რი, სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის სა პარ ლა მენ ტო თა ნა მე გობ რო ბის 
ჯგუ ფის წევ რი. 20172020 წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მთის გან ვი
თა რე ბის ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს წევ რი. 2015 წელს მი ღე ბუ ლი აქვს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ჯილ დო, რო გორც სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გამ გე ბელს. 2014 წელს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს „სა პა ტიო ეკო ლო გის“ წო დე ბა. 2020 
წლიდან დღემდე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი.

ჰყავს მე უღ ლე და შვი ლი.

რდე ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ინ ტე რე
სო სი ახ ლე ე ბია. მო ქა ლა ქე ებს ექ ნე ბათ 
შე საძ ლებ ლო ბა სა კუ თა რი იდე ე ბი წარ
მო ად გი ნონ და მი ი ღონ იმ სა ჭი რო ე ბე ბის 
გა დაწ ყვე ტის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ლე
ბიც შე იძ ლე ბა ჩვენ გა მოგ ვრჩა მხედ ვე
ლო ბი დან, ან ისე აქ ტი უ რად არ იყო გან
ხი ლუ ლი. შეხ ვედ რე ბის დროს მათ გან 
ყო ველ თვის მო დი ო და იდე ე ბი, მაგ რამ 
ასე, პირ და პი რი ფორ მით, სა მო ქა ლა ქო 
ბი უ ჯე ტი რე ბის კომ პო ნენ ტი ბი უ ჯეტ ში 
არ იდო. თუმ ცა, იყო პროგ რა მე ბი, რომ
ლე ბიც უშუ ა ლოდ მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ
თუ ლო ბით ხორ ცი ელ დე ბო და. ამ მხრივ 
გა მოვ ყოფ ,,სოფ ლის მხარ დაჭ რის პროგ
რა მას“. ამ პროგ რა მით ყო ველ წლი უ რად,  
მო სახ ლე ო ბის  უშუ ა ლო  ჩარ თუ ლო ბით  
სოფ ლის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა
კით ხე ბი წყდე ბა.  თუ იდე ის გან ხორ ცი ე
ლე ბის თვის არ არის  საკ მა რი სი  თან ხა,  
თა ნა და ფი ნან სე ბა  ად გი ლობ რი ვი  ბი
უ ჯე ტი დან ხდე ბა. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ,  
მო ქა ლა ქე ე ბი   მო მა ვალ ში  კი დევ  უფ რო  

მე ტად  აქ ტი უ რე ბი  იქ ნე ბი ან და  მე ტად 
მივ ცემთ მათ ად გი ლობ რივ  თვით მმარ
თვე ლო ბის  საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვის შე
საძ ლებ ლო ბას.   ჩვენ ხომ მა თი არ ჩე
უ ლე ბი ვართ  და,  რა თქმა  უნ და, მა თი 
დაკ ვე თა უნ და შე ვას რუ ლოთ. 

– სხვათაშორის, სწორედ სოფლის
პროგრამების განხორციელებაზე გაკრი
ტიკებდნენ.არისრაიმეისეთიპროექტი,
რომელიც, ობიექტური თუ სუბიექტური
მიზეზების გამო, ვერ განახორციელეთ
ანსათანადოშედეგივერდადეთდახინ
ჯადგაქვთ?

– გარ კვე უ ლი ჯგუ ფე ბი ზოგ ჯერ შეგ ნე
ბუ ლად ავ რცე ლე ბენ დე ზინ ფორ მა ცი ას. 
ამ ბობ დნენ, თით ქოს ,,სოფ ლის მხარ და
ჭე რის პროგ რა მე ბის“ შეს ყიდ ვე ბი სას, 
ხელ შკრუ ლე ბე ბის არა ტენ დე რე ბის გზით 
გა ფორ მე ბა კა ნონ დარ ღვე ვაა. კარ გად 
იცი ან, რომ ამ პროგ რა მის ფარ გლებ ში 
პირ და პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ
მე ბას კა ნო ნი არ კრძა ლავს.  თუმ ცა მა ინც 
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კობალურსმანაშვილის„ძალიანმეგობ
რულიდასიყვარულითაღვსილიოჯახი“
იშ ვი ა თად შეხ ვდე ბით ადა მი ანს, რო მელ საც უკან ასე თი სა ინ ტე რე სო ცხოვ რე

ბა აქვს მო ტო ვე ბუ ლი და მო მა ვალ ში, ასეთ გრან დი ო ზულ გეგ მებს სა ხავს. გეგ მე
ბის უდი დე სი ნა წი ლი მის საყ ვა რელ რე გი ონს, იმე რეთს, იმე რეთ ში კი – ყვე ლა ზე 
კოპ წია, მწვა ნე და ლა მა ზი ხა რა გა უ ლის გან ვი თა რე ბას ეხე ბა. 

სხვაგ ვა რად ვერც იქ ნე ბო და, სწო რედ აქ, სო ფელ თეთ რაწ ყა რო ში და ი ბა და, 
სკო ლაც ხა რა გა ულ ში და ამ თავ რა და ამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ემო ცი უ რი კავ ში რი აქვს. აქ მის ოჯახ საც კარ გად იც ნო ბენ. მა მა ბო ლო წლებ ში 
მეც ხო ვე ლე ო ბის ფერ მის გამ გედ მუ შა ობ და, დე და – გამ თიშ ვე ლე ბის ქარ ხა ნა
ში, სა დაც სპე ცი ა ლურ სამ ხედ რო დე ტა ლებს ამ ზა დებ დნენ. ორი ძმა და ერ თი და 
ჰყავს. ამა ყობს ოჯა ხით და იმით, რომ მი სი არც ერ თი წევ რი ხა რა გა ულ ში სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში არ მუ შა ობს. 

ჰყავს მე უღ ლე, პრო ფე სი ით იუ რის ტი თა მარ ხუ ციშ ვი ლი და 26 წლის ქა ლიშ ვი
ლი ანი. ანიმ მშობ ლე ბის პრო ფე სია აირ ჩია და ისიც იუ რის ტია. სერ ვი სე ბის გან
ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო ში მუ შა ობს და საკ მა ოდ და მო უ კი დე ბე ლი, წარ მა ტე ბუ ლია. 

ოჯა ხი ახალ სა არ ჩევ ნო მა რა თონ შიც მხარ და ჭე რას უც ხა დებს – იცი ან, მი სი 
ფიქ რე ბი მხო ლოდ ხა რა გა ულს უტ რი ა ლებს და ყვე ლა შანსს გა მო ი ყე ნებს, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის რა ი მე სა სი კე თო გა ა კე თოს. „გან სა კუ რე ბით მიდ გას გვერ
დით მე უღ ლე. მის თვის უც ხო არ არის ჩე მი რე ჟი მი. ის მხო ლოდ მე უღ ლე კი არა, 
სა უ კე თე სო მე გო ბა რი, ერთერ თი გა მორ ჩე უ ლი თა ნა მო აზ რეა. ბედ ნი ე რი ვარ, 
რომ ძა ლი ან მე გობ რუ ლი, სიყ ვა რუ ლით აღ ვსი ლი ოჯა ხი გვაქვს“, – აც ხა დებს კან
დი და ტი. 

სა კუ თარ გან ვი თა რე ბა ზეც მუ დამ მუ შა ობს და ახალ გაზ რდებ საც ხში რად უზი ა
რებს გა მოც დი ლე ბას. და ვით აღ მა შე ნებ ლის აკა დე მი ა ში სა ლექ ციო კურ სიც ჰქონ
და და აკა დე მი ამ სა პა ტიო პრო ფე სო რად აირ ჩია. ამ სა სი ხა რუ ლო ამ ბავს მა ლე 
მე ო რეც მოჰ ყვა – ტაოკლარ ჯე თის აკა დე მი ის სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი
ლე ბით, აკა დე მი ის აკა დე მი კო სო ბა მი ე ნი ჭა. „ეს უდი დე სი პა ტი ვია. მო მა ვალ შიც 
ვიქ ნე ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით უფ რო აქ ტი უ რი ვი ყო. მინ და, 
ის უნა რე ბი და ცოდ ნა, რო მე ლიც მაქვს, ახალ გაზ რდებს გა დავ ცე. დი დი სიყ ვა რუ
ლი თა და პა ტი ვის ცე მით ვუ ყუ რებ ნი ჭი ერ ახალ გაზ რდო ბას და მათ ში ვხე დავ ჩვე
ნი ქვეყ ნის მო მა ვალს. სა კუ თა რი თა ვის და ხარ ჯვა იმ მიზ ნით, რომ მათ შე საძ ლებ
ლო ბა მივ ცე ჩემ გან შე ი ძი ნონ თუ კი რამ გა მაჩ ნია მათ თვის ღი რე ბუ ლი, უდი დე სი 
პა ტი ვია“, – აც ხა დებს კან დი და ტი და იმა საც დას ძენს, რომ დღეს მი სი ფიქ რე ბი 
მხო ლოდ ხა რა გა ულს უტ რი ა ლებს. საყ ვა რელ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, რო მე ლიც მის გან 
ამ ეტაპ ზე მაქ სი მა ლურ ენერ გი ა სა და დროს ით ხოვს. 

რო ცა ოჯა ხის წევ რებ მა გა ი გეს ისევ აპი რებ და მე რო ბის თვის ბრძო ლას, უთ
ხრეს: „შენ მა ინც არ მო ის ვე ნებ და სჯო ბს ის აკე თო, რაც ყვე ლა ზე კარ გად გა მოგ
დი სო“. რო ცა ვკით ხე, ანუ ამ ეტაპ ზე მე რო ბა ყვე ლა ზე კარ გად გა მოგ დით მეთ ქი? 
– ზედ მე ტი თავ მდაბ ლო ბის გა რე შე მი პა სუ ხა – დი ახ, რად გან ჩემ ხა რა გა ულს გუ
ლით და მთე ლი მონ დო მე ბით ვემ სა ხუ რე ბიო. იმა შიც გა მოგ ვიტ ყდა, რომ ასე თი ვე 
მიდ გო მა ჰქონ და ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა ეტაპ ზე ყვე ლა საქ მი სა თუ გა დაწ ყვე ტი ლე
ბე ბის მი მართ. იყო ეს პარ ლა მენ ტში მოღ ვა წე ო ბა, გამ გებ ლო ბა, „ქარ თუ ლი ოც ნე
ბის“ და ფუძ ნე ბა თუ სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის თვის ბრძო ლა – ეროვ ნულ 
მოძ რა ო ბა ში 1988 წლი დან ჩა ერ თო და ერთერ თი პირ ვე ლი იყო, ვინც პო ლი ტი
კუ რი მო ტი ვით, საბ ჭო თა ჯარ ში წას ვლა ზე უა რი თქვა, ამის გა მო, შიმ ში ლო ბაც 
და იწ ყო. 18 წლის ასაკ ში ჰქონ და ბედ ნი ე რე ბა და პა ტი ვი მე რაბ კოს ტა ვას თა ნა
მებ რძო ლი გამ ხდა რი ყო. ეროვ ნულ გმირს პი რა დად იც ნობ და და ამ ბობს, რომ 
კოს ტა ვა მის თვის გა უ ტე ხე ლო ბის, პა ტი ოს ნე ბი სა და ღირ სე ბის მა გა ლი თია. ეროვ
ნულ გმირ თან ურ თი ერ თო ბამ, მას ში ბევ რი რამ შეც ვა ლა. რაც მთა ვა რია, ას წავ ლა 
ის, რომ პრინ ცი პებს არას დროს უნ და უღა ლა ტოს და სა ნამ უნა რი შეს წევს, სა ნამ 
აქვს რე სურ სი, სა კუ თარ ქვე ყა ნას, მშობ ლი ურ მხა რეს, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და საყ ვა
რელ ხა რა გა უ ლე ლებს, ღირ სე უ ლად უნ და ემ სა ხუ როს! 

ცდი ლო ბენ დე ზინ ფორ მა ცი ით მოგ ვა ყე
ნონ დარ ტყმე ბი პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ
რი სით, რაც უკან ნამ დვი ლად არ უბ რუნ
დე ბათ სა ხარ ბი ე ლოდ – მო სახ ლე ო ბა 
ძა ლი ან კარ გად ხე დავს, რა რო გორ კეთ
დე ბა. ხში რად მით ქვამს ჩე მი ოპო ნენ
ტე ბის თვის, იმა ზე კი ნუ აქვთ აგე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი, რომ მხო ლოდ 
და მხო ლოდ და პი რის პი რე ბა გა აღ ვი ვონ 
ხა რა გა ულ ში და არარ სე ბუ ლი და გა მო
გო ნი ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით ასაზ რდო ონ 
სა ზო გა დო ე ბა, არა მედ სა არ ჩევ ნო პრო
ცე სებ ში, კონ კუ რენ ცი ა ში შე მო ვიდ ნენ 
თა ვი ან თი ხედ ვე ბით, გან ვლი ლი გზით, 
თა ვი ან თი გა კე თე ბუ ლი საქ მე ე ბით. დი ახ, 
არის პრო ექ ტე ბი, სა დაც შე იძ ლე ბა ისე
თი შე დე გი ვერ დად გა, რო გორ საც ვე ლო
დით. მა გა ლი თად, აქ ტუ ა ლუ რია ხა რა გა
ულ ში წყლის მი წო დე ბის სა კით ხე ბი. ზოგ 
შემ თხვე ვა ში, სა დაც არ გვაქვს ზე და პი
რუ ლი წყლე ბი, ჭა ბურ ღი ლებს ვა კე თებთ, 
ცხა დია, გე ო ლო გი უ რი დას კვნე ბითა და 
შე სა ბა მი სი შეს წავ ლით, მაგ რამ ზოგ ჯერ 
შე საძ ლე ბე ლია შე ას რუ ლო სა მუ შაო და 
ისე თი წარ მა დო ბის წყა ლი ვერ მი ი ღო, 
რო გორ საც ელო დი. არის სა პი რის პი რო 
შემ თხვე ვე ბიც – რამ დე ნი მე სო ფელ ში 6 
ჭა ბურ ღილს ვა კე თებთ და მო უ ლოდ ნე
ლად, ერთერთ სო ფელ ში ისე თი წარ მა
დო ბის მი წის ქვე შა წყა ლი აღ მო ვა ჩი ნეთ, 
რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლია ერ თი  კი არა, 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი რამ დე ნი მე 
სო ფე ლი მო ვა მა რა გოთ წყლით. თუ სად
მე არ დად გა სა სურ ვე ლი შე დე გი, სა კითხს 
უყუ რად ღე ბოდ არ დავ ტო ვებთ, კვლავ მი
ვუბ რუნ დე ბით და გა ჩე რე ბულ პრო ექ ტებ
საც კი გა ვა ცოც ხლებთ.  ჩვენ უკ ვე გვაქვს 
ამის გა მოც დი ლე ბა, აქ ტი უ რი მუ შა ო ბისა 
და ძა ლის ხმე ვის შე დე გად, ჩვენს მი ერ 
წი ნა წლებ ში შე ჩე რე ბუ ლი, 10 პრო ექ ტი 
ამოქ მედ და. მოხ და თან ხე ბის გა და ფა
სე ბა, გა მო ი ყო  და მა ტე ბი თი  ფი ნან სე ბი  
ად გი ლობ რი ვი  ბი უ ჯე ტი დან,  ჩვენ მათ  
,,გა ცოც ხლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი“ ვუ წო დეთ, 
მათ გან  8 პრო ექ ტი  უკ ვე  დას რუ ლე ბუ ლია,  
და ნარ ჩე ნი 2  კი  დას რუ ლე ბის  ეტაპ ზეა.

– ბატონო კობა,  გამარჯვების შემ
თხვევაში,თქვენიმომდევნოვადისამო
წურვისშემდეგ,ხარაგაულიროგორიიქ
ნება?

– ხა რა გა უ ლი სა მო მავ ლოდ იქ ნე ბა გან
სა კუთ რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, მწვა ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. აქ 70%ზე მე ტი ტყეა, 
გვაქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლე ბი. ხა
რა გა უ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მაქ სი მა
ლუ რად უნ და ავით ვი სოთ. ხა რა გა ულ ში 
სა მუ შაო ად გი ლე ბი კერ ძო სექ ტორ მა, 
მძლავ რმა ბიზ ნეს ჯგუ ფებ მა უნ და შექ მნას. 
ამის თვის სა ჭი როა სწო რი გზავ ნი ლე ბი ინ
ვეს ტო რებ თან. ვიზ რუ ნებ, რომ გაჩ ნდეს ეს 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლებ საც მოყ ვე ბა, 
ჩვე ნი პა ტა რა, ლა მა ზი, კოპ წია სოფ ლე ბის 
აღორძინება და ამ სოფ ლებ ში თუნ დაც სა
ო ჯა ხო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა, ტრა დი ცი
უ ლი დარ გე ბის აღ დგე ნა. ამ მხრივ ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხა რა გა უ ლის ტე რი ტო
რი ა ზე ხის კენ კროვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა. 
სო ფელ გედ სა მა ნი ის მო სახ ლე ო ბა ამა
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლია და სხვა სოფ ლე ბის 
მაც ხოვ რებ ლებ თან შე და რე ბით, კარ გი 
შე მო სავ ლე ბი აქვთ. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ პან დე მი უ რი ფო ნის მი უ ხე და ვად, დი
დი დატ ვირ თვით მუ შა ობს ბალ ნე ო ლო გი
უ რი კუ რორ ტი ნუ ნი სი და ვფიქ რობ, მი სი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მაქ სი მა ლუ რად უნ და 
გა მო ვი ყე ნოთ. უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ახა
ლი ლი ცენ ზი ე ბი იქ ნე ბა გა მო ტა ნი ლი 
უნი კა ლურ „ზვა რეს“ მი ნე რა ლურ წყალ
ზე, რო მელ საც მსოფ ლი ო ში ანა ლო გი არ 
გა აჩ ნია. შე საძ ლე ბე ლია, ძლი ე რი ბიზ
ნეს სეგ მენ ტი შე მო ვი დეს.  მას შტა ბუ რი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი ხა რა
გა ულ ში და აბ რუ ნებს მა მა პა პი სე უ ლი სახ
ლე ბი დან წა სულ მო სახ ლე ო ბას. უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში, ისეთ ხა რა გა ულს ვი სურ ვებ
დი, სა დაც ყვე ლა ოჯახს სა კუ თა რი, ძლი
ე რი და გა მარ თუ ლი მე ურ ნე ო ბა ექ ნე ბა, 
და საქ მე ბის რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
და საზ ღარ გა რეთ არ მო უ წევთ სა მუ შა ოდ 
წას ვლა. 

– ისე, პანდემიის დროს, არაერთი
ოჯახიდაუბრუნდამამაპაპისეულსახლ
კარს.ხარაგაულშიცხომარდაფიქსირდა
ასეთიშემთხვევები?

– დი ახ, ასე თი შემ თხვე ვე ბი  არის. ადა
მი ა ნე ბი მო დი ან და ად გილ ზე დამ კვიდ
რე ბის სურ ვილს გა მოთ ქვა მენ. გან სა კუთ
რე ბით მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე 
სოფ ლებ ში, სა დაც შე ღა ვა თე ბით, ბიზ
ნეს საქ მი ა ნო ბას გეგ მა ვენ. ცდი ლო ბენ 
მე რი ას თან იკონ ტაქ ტონ და ისარ გებ ლონ 
სხვა დას ხვა სა შე ღა ვა თო პროგ რა მით, 
რო მელ საც მათ სა ხელ მწი ფო სთა ვა ზობს. 
იქ ნე ბა ეს დაბ რუ ნე ბულ თათ ვის მი წის სა
კუთ რე ბის აღი ა რე ბა, რო მელ საც მე რია 
ხელს უწ ყობს, ეკო ნო მი კუ რი თუ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მე ბი. არც ერთ ასეთ 
ადა მი ანს არ ვტო ვებ უყუ რად ღე ბოდ და 
მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობ მათ ხე ლი შე
ვუწ ყო. არის ისე თი შემ თხვე ვე ბიც, რომ 
ჩვენ თან დამ კვიდ რე ბის სურ ვი ლი გა
მოთ ქვეს ისეთ მა ადა მი ა ნებ მა, ვი საც 
ხა რა გა ულ თან აქამ დე შე ხე ბა არ ჰქო
ნია. შემ ხვდა რამ დე ნი მე ახალ გაზ რდა, 
რომ ლებ მაც მით ხრეს, რომ სრუ ლი ად 
შემ თხვე ვით, ინ ტერ ნეტსივ რცე ში გან
თავ სე ბუ ლი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ხა რა გა უ ლის სოფ ლებ ში შე ი ძი ნეს მი წა, 
სახლკა რი, აქ დიდ დროს ატა რე ბენ და 
ფიქ რო ბენ, რა ი მე მე ურ ნე ო ბა ან სა ო ჯა
ხო ტი პის სას ტუმ რო გა ნა ვი თა რონ. აქვთ 
იდე ე ბი და მა თაც მაქ სი მა ლუ რად ვუდ გა
ვართ გვერ დით. ცხა დია, ეს იმის დამ სა
ხუ რე ბაა, რომ ხე და ვენ – ხა რა გა უ ლი ვი
თარ დე ბა. გუნ დთან ერ თად ყვე ლა ფერს 
გა ვა კე თებ, რომ ეს პრო ცე სი შე უქ ცე ვა დი 
და ეფექ ტუ რი იყოს.  

– მოკლედ, როგორც ვატყობ, გამარ
ჯვებაშიდარწმუნებულიხართ.

– რა თქმა უნ და. ხა რა გა ულ ში ჩე მი 
გუნ დი მო სახ ლე ო ბის ძლი ერ მხარ და
ჭე რას ვგრძნობთ, რაც გვაძ ლევს იმის 
მო რა ლურ უფ ლე ბას და გვა ხა ლი სებს, 
ჩა ვერ თოთ არ ჩევ ნებ ში, რო მელ საც და
მა ჯე რებ ლად მო ვი გებთ რო გორც ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე, 
ისე ქვეყ ნის მას შტა ბით.  ჩემს ხა რა გა უ
ლე ლებ თან ბევ რი და ხან გრძლი ვი სა უ
ბა რი არ მჭირ დე ბა იმის ასახ სნე ლად, თუ 
რა გვა ერ თი ა ნებს, რა თქმა უნ და, ეს არის 
ხა რა გა უ ლის სიყ ვა რუ ლი და მის ხვა ლინ
დელ დღე ზე ფიქ რი. ვხე დავ, რო გო რი 
უნ და იყოს ხა რა გა უ ლის ხვა ლინ დე ლი 
დღე მათ თან ერ თად. ეს არის თა ვი სუ ფა
ლი, ლა ღი, ნამ დვი ლი ,,მწვა ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის“ სტა ტუ სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, 
რო მე ლიც ახა ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბით კი დევ უფ რო გა ნიმ ტკი ცებს 
ამ სა ხელს. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ იმე რე თი 
და იმე რეთ ში გა მორ ჩე უ ლად, ხა რა გა უ
ლი იტ ყვის თა ვის მძლავრ სიტ ყვას 2021 
წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბის არ ჩევ ნებ ზე. ხა რა გა უ ლი ამ კუთ ხით 
ნამ დვი ლად გა მორ ჩე უ ლია. ის პატ რი
ო ტიზ მი, რო მე ლიც ხა რა გა უ ლე ლებ შია, 
ცხა დია, პო უ ლობს სწორ გზას. ეს ძა ლი ან 
გვა ხა რებს, რად გან ასე გა ერ თი ა ნე ბუ ლე
ბი ყო ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის წინ 
ვდგა ვართ ერ თად და ვი ღებთ გა მარ ჯვე
ბებს და ეს გა მარ ჯვე ბა არის თი თო ე უ ლი 
ხა რა გა უ ლე ლის მი ერ მო ტა ნი ლი. გა მარ
ჯვე ბა ში დარ წმუ ნე ბუ ლი კი დევ იმ მი
ზე ზით ვარ, რომ  ზურგს მი მაგ რებს ჩე მი 
გუნ დი. „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გა კე თე ბუ ლი, 
უკ ვე დაწ ყე ბუ ლი და სა მო მავ ლოდ და გეგ
მი ლი საქ მე ე ბის ალ ტერ ნა ტი ვის შე მო თა
ვა ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არც ერთ სხვა 
ძა ლას არ გა აჩ ნია! „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ 
გუნდს სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლი ან მა ღა ლი 
რე ი ტინ გი აქვს. სა ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი 
მე ო რე მო ქა ლა ქე ჩვე ნი მხარ დამ ჭე რია. 
ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებ, რომ კი დევ უფ
რო დი დი ნდო ბა საქ მე ზე სა უბ რით, კონ
კრე ტუ ლი ხედ ვე ბი სა და ჩვე ნი რა ი ო ნის 
გან ვი თა რე ბის მკა ფიო გეგ მის შე თა ვა ზე
ბით მო ვი პო ვოთ. ჩვენ სრუ ლი ად მომ ზა
დე ბუ ლე ბი, პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში რომ 
ჯდე ბა, იმ ფორ მა ტით დავ ხვდე ბით ჩვენ 
ოპო ნენ ტებს და ვუ პა სუ ხებთ მათ და პი
რის პი რე ბას, სიც რუ ეს, მათ ზღვარ გა და
სულ ქმე დე ბებს – სიყ ვა რუ ლითა  და  პა
ტი ვის ცე მით. ჩვენ მათ და ვა ნა ხებთ, რომ 
ხა რა გა ულ ში ფა სობს ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, 
რო მე ლიც ჩვენ თვის და ჩვე ნი ქვეყ ნის
თვის არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 2 ოქ ტომ ბერს  
ერ თად ვი ზე ი მებთ გა მარ ჯვე ბას, შემ დეგ 
კი ეს გა მარ ჯვე ბა თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის 
კე თილ დღე ო ბა ში და ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის წინ სვლა ში აი სა ხე ბა.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამის ამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ
მა ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა  ჯან
დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი
ვერ სა ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 
წლი დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე
ბის შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე
რენ ცი ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე
დე გად, 40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და 
მო სახ ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და
ფი ნან სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე
ვა (2,8 მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც   4,6 
მლრდ ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 20132020 
წლებ ში, 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრა
მით, ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე 
გა მო ყო ფი ლი 28 221 914 ლა რით და ფი
ნან სდა 63 091 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმური ამბულატორიული (282 505,7 
ლა რით 20 053 ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუდე
ბელიამბულატორიული (3 503 215 ლა
რით 42 300 შემ თხვე ვა), გადაუდებელი
სტაციონარული (  17 063 790 ლა რით 12 
457 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგიუ
ლი(4 291 659 ლა რით 4 009 შემ თხვე ვა), 
მშობიარობადასაკეისროკვეთა(1 212 
715 ლა რით  2026 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,
ჰორმონოდასხივურითერაპია980 758 
ლა რით  1 675 შემ თხვე ვა). გაიზარდა
ონკოლოგიური პაციენტების ქიმიო
თერაპია/სხივური თერაპიის კომპო
ნენტში არსებულილიმიტი 8  000ლა
რისოდენობით.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 
ათა სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა
ქე ე ბი სა  და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე
ტე რა ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ
ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 
წლებ ში (ივ ლი სის მდგომ.), პროგ რა
მით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
და ფი ნან სდა 2 728 ბე ნე ფი ცი ა რი (167 072 
ლა რი).    2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 
29,0 მი ლი ო ნი ლა რი დან 100,7 მი ლი ონ 
ლა რამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი
უ ჯე ტი დან საზოგადოებრივი ჯანდაც
ვისდაფინანსება,მათ შო რის, უპ რე ცე
დენ ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის
პროგრამის ბიუჯეტი (24.1 მლნ ლა რი 
შე ად გი ნა). სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ
ყოფს 13 და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, წარ
მა ტე ბით და ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი ნა. 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, 2020 
წელს, იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ
ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 97,2% იყო.  
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრა
მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე
ბის შე დე გად,. უკა ნას კნელ წლებ ში შემ
ცირ და ტუ ბერ კუ ლო ზის გავ რცე ლე ბა 
– 2013 წლის შემ დეგ, ხარაგაულში,სტა
ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 67მა (188 
016 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ
რე ბით –  531მა  პა ცი ენ ტმა (60 180 ლა
რი) ისარ გებ ლა. დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობის სფეროში ხე ლი სუფ
ლე ბის მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი თან მიმ
დევ რუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად, 2017 
წელს და ფიქ სირ და დე და თა სიკ ვდი
ლო ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნებე
ლი, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით (13.1/100 
000 ცოც ხალ შო ბილ ზე). 2018 წლი დან 

8მდე გა ი ზარ და ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო
ბა ორ სულ თათ ვის. 2014 წლი დან ყვე ლა 
ორ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ
მის მჟა ვი თა და რკი ნის პრე პა რა ტით. 
20132020 წლებ ში, მუნიციპალიტეტში
ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სის მიმ ღე ბია 
3 218 ორ სუ ლი (176 827 ლა რი). მე დი კა
მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 955. 2015 
წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ ლი ო
ში პირ ვე ლად, და იწ ყო Cჰეპატიტის
ელიმინაციის (აღმოფხვრის) პროგრა
მა(21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა მო ი ცავს 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის 
უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა დე ბის დი აგ
ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია „გი ლე ა დის“ 
და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი ტით და ა ვა
დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა სო მკურ ნა
ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის ძვი რად ღი
რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით.  პროგ რა მის 
დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 მა ი სამ დე, 
გა მოკ ვლე უ ლია 2,3მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი, 
მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო  74 ათას ზე მე
ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე მეტ მა პირ
მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ ტო შე დე გი 
– სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა ვა დე ბულ თა 
98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი ადა მი ა ნის სი
ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო Cჰე პა ტიტ თან 
ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ ლი დე რა დაა 
აღი ა რე ბუ ლი. ხარაგაულის მუნიციპა
ლიტეტიდანმკურ ნა ლო ბა სა და სა დი
აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლი იყო 
1 577 პი რი (311 811 ლა რი). ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტიდანსა დი აგ ნოს ტი კო 
კვლე ვე ბი სათ ვის გა მო ი ყო 7000 ლა რი 
(3300 ბე ნე ფი ცი ა რი), მათ შო რის და
დე ბი თი აღ მოჩ ნდა 76 ბე ნე ფი ცი ა რი, 
აქე დან კონ ფირ მა ცი ით და დე ბი თი  აღ
მოჩ ნდა 15 ბე ნე ფი ცი ა რი. მკურ ნა ლო ბა 
ჩა ი ტა რა 13 ბე ნე ფი ცი არ მა. მუნიციპა
ლური პროგრამით,მკურ ნა ლო ბა სა და 
სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლი 
იყო 321 პი რი ( 75 308 ლა რი).

2012 წლის შემ დეგ, ხარაგაულისმუ
ნიციპალიტეტის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სამედიცი
ნო მომსახურების დაფინანსება პრი
ორიტეტულ სფეროებში, მათ შო რის:  
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის, დი ა ბე ტის 
მარ თვის,  დი ა ლი ზის და თირ კმლის 
ტრან სპლან ტა ცი ის, იშ ვი ა თი და ა ვა დე
ბე ბის მქო ნე და მუდ მივ ჩა ნაც ვლე ბით 
მკურ ნა ლო ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პა
ცი ენ ტთა მკურ ნა ლო ბის, პირ ვე ლა დი 

და გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, რე ფე რა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბის და ფი
ნან სე ბა. რეფერალურიმომსახურების
პროგრამის განვითარების შედეგად,
გა ი ზარ და სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის, 
კა ტას ტრო ფე ბის, სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი

ე ბის, კონ ფლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში და ზა
რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა და სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი 
სხვა შემ თხვე ვე ბის დროს მო სახ ლე
ო ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო
დე ბა. ხარაგაულში, 20132021 წლებ ში, 
სულ 449 შემ თხვე ვა 545 833 ლა რით და
ფი ნან სდა.  

2013 წლიდან ხორციელდება პირ
ველადი ჯანდაცვის განახლებული
ქსელის მოწყობა. პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა.  2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;2019 წელს „სოფ ლის 
ექი მის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი  
გა და ვიდ ნენ სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და გა და უ დე ბე
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრის მარ თვა ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი საქ
მი ა ნო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. 
მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი
ზი კურ პი რად და რე გის ტრი რე ბის შემ
თხვე ვა ში, სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი 
თა ვი სუფ ლდე ბი ან სა შე მო სავ ლო გა
და სა ხა დის გან. ხარაგაულისმუნიციპა
ლიტეტს37სოფლისექიმიდაექთანი
ემსახურება.

20122019 წელს, ხარაგაულის მუ
ნიციპალიტეტში,  ამბულატორიების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია განხორ
ციელდა  სოფლებში:ხი და რი, წყა ლა
ფო რე თი, ფარ ცხნა ლი, ვა ხა ნი, და გეგ
მი ლია სო ფელ ხე ვის ამ ბუ ლა ტო რი ის 
ახა ლი შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბა. აშენ და: 
და ბა ხა რა გა ულ ში პო ლიკ ლი ნი კა (სენ
დვიჩ პა ნე ლე ბით მო ეწ ყო ერ თსარ
თუ ლი ა ნი პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის 
შე ნო ბა), ასე ვე ორ სარ თუ ლი ა ნი თა ნა
მედ რო ვე სა ა ვად მყო ფო და გა და უ დე
ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ცენ
ტრი. 20112012 წ.წ. – ფონ დის „ქარ თუ“ 
და ფი ნან სე ბით, აშენ და სო ფელ ბო რი
თის „ემერ ჯენ სი“ (პრო ექ ტის ღი რე ბუ
ლე ბა – 3 379 000 ლა რი).

2013 წელთან 1,5  – ჯერ გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯან
მრთელობის დაცვის სფეროს დაფი
ნანსება. 2020 წელს ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ – 147,4 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე
ნე ბე ლი კი 84,6 ათა სი ლა რი იყო.  

მუნიციპალიტეტი, 20122021 წლებ
ში, ჯანდაცვის სფეროში ახორციე
ლებსშემდეგპროგრამებს:იმუ ნი ზა ცი
ის პროგ რა მა; ეპიდ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა და ეპიდ სი ტუ ა ცი ის 
მარ თვა; მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო
ბის მდგო მა რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, 

გა უმ ჯო ბე სე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი; სა ნი
ტა რულჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბის დაც ვის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი;.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბა ხა რის ხი ან ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის სერ ვი სებსა და 
სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებ ზე;

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პერ
სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა და 
უწ ყვეტ გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ
ვდო მო ბა;

 � სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მით, კვლავ უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე
ბის ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე
ბი ან შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბით და სამ კურ ნა ლო მე დი
კა მენ ტე ბით;

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
მიზ ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან დაც ვის 
სფე როს უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტის 
– პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე
მის რე ფორ მის მომ დევ ნო ეტა პი. 
გა იზ რდე ბა სის ტე მის „მე კა რიბ
ჭის“ ფუნ ქცია – უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ავა დო ბის 
ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნა და შე კა ვე ბა;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მუ ნი ცი პა
ლუ რი პროგ რა მე ბი; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხელს შე უწ ყობს 
და ა ვა დე ბულ თა სა სი ცოც ხლო 
მნიშ ვნე ლო ბის მკურ ნა ლო ბის ჩა
ტა რე ბას; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა ნა ხორ ცი ე
ლებს მის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ
რე ბი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე
ლო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბას და 
ჯან მრთე ლო ბის რის კე ბი სა და სა
გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის ქმე დით მო
ნი ტო რინგს და მათ ზე რე ა გი რე ბას. 

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



სოციალურიდაცვა
2012 წლის შემდეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი

ლიარდიდან 4,7  მილიარდლარამდე
გაიზარდა სოციალური დაცვის სფე
როსდაფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად
გაიზარდასახელმწიფოპენსიისოდე
ნობები: 2012 წლი სათ ვის საპენსიო
ასაკის პირთა პენსია 100 ლა რი იყო, 
2020 წლის იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი 
–  220 ლა რი,  70წლისდამეტიასაკის
მოქალაქეთა პენსია – 250 ლა რი; 2021 
წლი დან პენ სი ის ოდე ნო ბა 240 ლა
რით გა ნი საზ ღვრა, 70 წელს გა და ცი
ლე ბულ თა კი – 275 ლა რით. 2016 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა პენ სი ის და ნა მა ტი 
მაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივად
მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, რაც 
შე ად გენს ასა კით პენ სი ის ოდე ნო ბის 
20%ს (264 ლა რის ნაც ვლად 288 ლა
რი, ხო ლო მთა ში მცხოვ რე ბი 70 წლის 
და მე ტი ასა კის პენ სი ო ნე რი – 330 ლა
რი). და ნა მატს იღე ბენ მა ღალ მთი ან 
და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის მიმ ღე ბი პი რე
ბი (და ნა მა ტი – სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 
20%). 2017 წლის იან ვრი დან გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია მა ღალ მთი ა ნი აბო ნენ ტის 
(სა ყო ფაც ხოვ რე ბო მომ ხმა რებ ლის) 
მი ერ მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა ში მოხ
მა რე ბუ ლი ელე ნერ გი ის ყო ველ თვი
უ რი სა ფა სუ რის 50%ის ანაზ ღა უ რე ბა 
(არა უმე ტეს 100 კვტ/სთ).  ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტში სა ხელ მწი ფო პენ
სი ის მიმ ღე ბი  (01.04.2021 წ. მდგომ.) 
4799 პი რია. 2012 წლის შემ დეგ  1,9ჯერ 
– 6  793  968დან 13 144 910 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და პენ სი ე ბის ანაზ ღა უ რე ბა
ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში  
სულ 87  503 014 ლა რი და ი ხარ ჯა. სა
ხელმწიფოს წინაშე განსაკუთრებუ
ლი სამსახურის გავ ლის, აგ რეთ ვე ამ 
პირ თა მი ერ შე სა ბა მი სი ასა კის მიღ
წე ვის, შესაძლებლობის შეზღუდვის
და გარდაცვალების გამო გა სა ცე მი 
კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. ხარაგაულ
ში, სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ
ღე ბი (01.04. 2021 მდგომ.) 85 პი რია. 2012 
წლის შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე
უ ლი ხარ ჯი 4,2ჯერ – 94 101დან 391 179 
ლა რამ დე გა ი ზარ და, 20132021 წლებ
ში, სულ სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე 
2  707 933 ლა რი გა ი ცა. მოსახლეობის
მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარების პროგრამის ფარგლებ
ში,სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ
ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ სქვე ვით მყო ფი 
ოჯა ხე ბი  უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი არი ან 
მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით 
– სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. პროგ რა მით 
ასე ვე  გა ი ცე მა: ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა
რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის, ახალ შო
ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის გა მო დახ მა რე
ბის,  ლტოლ ვილ თა და დევ ნილ თათ ვის 
შემ წე ო ბე ბის, შრო მი თი მო ვა ლე ო ბის 
შეს რუ ლე ბი სას მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ.   ხარაგაულისმუ
ნიციპალიტეტში სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სი ღა რი ბის 
ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი 1  810 ოჯა ხია 
(01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემ
დეგ, თით ქმის 2ჯერ – 2 351 ათა სი დან 4 
363 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და სა არ სე
ბო შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 2013
2021 წლებ ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე 
სულ და ი ხარ ჯა 35 235 ათა სი ლა რი, მათ 
შო რის პენ სი ონ რებ ზე – 8 840 ათა სი, 
შშმ პი რებ ზე – 3 268 ათა სი, ბავ შვებ
ზე – 11 002 ათა სი. შშმპირები,მარჩე
ნალდაკარგულებიდასხვასოციალურ
კატეგორიებს მიკუთვნებული პირთა
წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – ხარაგაულ
ში,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 
1096 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი (01.04.2021 წ. 
მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, გა წე უ ლი 
ხარ ჯი 5,5ჯერ – 356 989დან 1  946 838 
ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021  წლებ ში, 
სულ და ი ხარ ჯა 13 232 045 ლა რი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 60
დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ, 31 192დან 36 810 ლა რამ
დე გა ი ზარ და შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში სულ და ი ხარ
ჯა 308 902 ლა რი. დევნილებზეზრუნ ვა,  
მა თი  გან სახ ლე ბა და სო ცი ა ლურეკო
ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  
სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი უმ თავ რე სი  
პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი დან, გან სახ
ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ბა მი სად, 
დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე ბულ კორ პუ სებ
ში ბი ნე ბი და სოფ ლად სახ ლე ბი გა და
ე ცე მათ. 2013 წლი დან (07.2021 წ. მო ნაც.), 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, გან სახ
ლე ბის პროგ რა მე ბით, საც ხოვ რე ბე ლი 
ფარ თო ბი 23 068მდე დევ ნილ ოჯახს 
გა და ე ცა, მათ გან ხარაგაულისმუნიცი
პალიტეტში,პრო ექ ტით „სოფ ლად სახ
ლი“ სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 4 დევ ნილ 
ოჯახს შე უს ყი და. სა ქარ თვე ლოს მას
შტა ბით, მიმ დი ნა რე წლის ბო ლომ დე, 
და მა ტე ბით, 1 359 დევ ნი ლი ოჯა ხი გან
სახ ლდე ბა.  სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 
2021 წლის  ბო ლომ დე, და მა ტე ბით, 1 
359 დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. 
ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი საც ხოვ რებ ლით 
სა ხელ მწი ფომ, სა ქარ თვე ლოს მას
შტა ბით, 1997  ეკომიგრანტიოჯახიდა
აკ მა ყო ფი ლა: 20132021 წ.წ. 667 ოჯახს 
და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ ლი ფარ თი და 
მი წის ნაკ ვე თი, 386 და კა ნო ნე ბის პრო
ცეს შია. დემოგრაფიული მდგომარე
ობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
პროგრამით(მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ
შვი) ხარაგაულში,და ფი ნან სე ბუ ლია 115 
ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. მდგომ.), 2016
2021 წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 1 250 800 
ლა რი, მათ შო რის, 2020 წელს – 200 350 
ლა რი. 

ახალიკორონავირუსისგლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფადდა ეფექტი
ანადგამკლავებისმიზნით,სოციალუ
რი დაცვის მიმართულებით გატარ
და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები,
კერძოდ: სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ ლე ბის 
უწ ყვე ტად გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბის სტა ტუ სის იუ რი დი უ ლი ძა
ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და სო ცი ა ლუ რი პა კე
ტის უწ ყვე ტად გაგ რძე ლე ბა, იან ვრი დან 
შე ჩე რე ბუ ლი სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის 
გა ნახ ლე ბა და სხვ. ახალი კორონავი
რუსით გამოწვეული სოციალურეკო
ნომიკური მდგომარეობის გაუარესე
ბის გამო, მოსახლეობის სოციალური
დახმარებისმიზნით,20202021 წ.წ,  სა
ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი ყო 193 
014 865 ლა რი, აქე დან ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტზე  გა მო ყო ფი ლია – 
2  146 095 ლა რი.  სახელმწიფოდახმა
რებისმიღებისუფლება6თვისვადით
მოიპოვეს: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის
ტრი რე ბულ მა (65001100000 ქუ ლა) ოჯა

ხებ მა, წევ რთა რა ო დე ნო ბის შე სა ბა
მი სად (1წევრიანი–70ლ;2წევრიანი
–90ლ;3დამეტიწევრი,თითოეულზე
–35ლ).პროგ რა მა ში, 2020 წელს, ხარა
გაულის მუნიციპალიტეტშიჩარ თუ ლი 
იყო 1163 ოჯა ხი, 2021 წელს  – 1 263 ოჯა ხი 
(06.2021 წ. მდგომ.). ყოველთვიურიდახ
მარება(თვეში100ლარი)გა ნი საზ ღვრა 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
100 000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე 
ოჯა ხე ბის თვი საც, რო მელ თაც ჰყავთ 3 
ან მე ტი 16 წლის ჩათ ვლით ასა კის შვი
ლი. პროგ რა მით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
2020 წელს ისარ გებ ლა 318მა პირ მა, 
2021 წელს (06.2021 წ. მო ნა ცემ.) – 294მა. 
მკვეთრადგამოხატულიშშმპირებიდა
18წლამდეშშმბავშვებისთვის,სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის დახ მა რე ბას თან ერ თად, 
და მა ტე ბით 100 ლა რი (6 თვით) – პროგ
რა მა ში, 2020 წელს,  ჩა ერ თო 288 პი რი 
(2021 06.2021 წ. მო ნა ცემ.)  – 294.

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქების მიზნობრივ სახელმწი
ფოპროგრამით,და საქ მე ბის სა ხელ წი
ფო სა ა გენ ტო კომ პენ სა ცი ებს გას ცემს 
იმ და საქ მე ბულ/თვით და საქ მე ბულ
თათ ვის, ვინც პან დე მი ის შე დე გად  
სამ სა ხუ რი ან შე მო სა ვა ლი და კარ გა. 
დაქირავებით დასაქმებულებისთვის
კომპენსაციის ოდენობა  თვეში 200
ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა პად: I ეტა
პი – 2020 წლის მა ი სი დან და იწ ყო და 
162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 ლა
რი; II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 
157 638მა პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა
რი. ერთჯერადი300ლარიანიკომპენ
საციამი ი ღო 248 867მა ფორმალურმა/
არაფორმალურმა თვითდასაქმებულ
მა,ჯამ ში, 74 660 000 ლა რი. 2020 წლის 4 
დე კემ ბრი დან ერ თჯე რა დი, 300ლა რი
ა ნი კომ პენ სა ცი ე ბი გა ი ცა იმ პი რებ ზე, 
ვისაც შეეხო შეზღუდვები, დაკარგეს
შემოსავალიანშეუჩერდათეკონომი
კურისაქმიანობა (121 634 პირ ზე ჯამ ში  
36 490 200 ლა რი). დაქირავებით და
საქმებულებისთვის, რომლებმაც და
კარგესსამსახურიანიყვნენუხელფა
სოშვებულებაში,და წეს და ფი ნან სუ რი 
დახ მა რე ბა 1200ლა რი ა ნი კომ პენ სა
ცი ით (6 თვე, თვე ში – 200 ლ).  ახა ლი 
კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი
ა ლურეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
გა უ ა რე სე ბის გა მო, სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის მიზ ნით,  კომ პენ სა ცია ჯამ ში მი
ი ღო: 2020 წელს –  162 271მა პირ მა (131 
237 800 ლ), 2021 წელს –   ჯამ ში გა ი ცა  141 
909 200 ლა რის კომ პენ სა ცია.

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სო
ციალური დაცვის სფეროს დაფინან
სება. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
ზრდამ 1003,8 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, 
2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 
554,7 ათა სი ლა რი იყო.  

მუნიციპალიტეტი, 20122021 წლებ
ში, სოციალური დაცვის სფეროში
ახორციელებს 5 პროგრამას: ხა რა გა
უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში   უკი დუ რე
სად შე ჭირ ვე ბუ ლი მო ხუ ცე ბი სა და შშმ 
პი რე ბის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის 
კვი რა ში ხუ თი   დღე,  დღე ში ერ თჯე რა
დად კვე ბა უფა სო სა სა დი ლო ში და მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა დას ხვა ად მი ნის
ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში ბე ნე ფი ცი არ თა 
დახ მა რე ბა  საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით; 
მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო ბა და სხვა 
სა ხის დახ მა რე ბე ბი; ახალ შო ბილ თა 
ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა; ომის ვე ტე რა ნის 
და დევ ნი ლის დაკ რძალ ვის პროგ რა
მა; სტი ქი ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი 
ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სის
ტემის ფუნქციონირების, მოსახლეო
ბის სოციალური მდგომარეობის შემ
დგომიგაუმჯობესებისადადასაქმების
უზრუნველყოფისმიზნით:

 � შე იქ მნე ბა მდგრა დი, ეფექ ტი ა ნი, 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სის ტე მის სა კა ნონ მდებ
ლო გა რან ტი ე ბი;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის მე ქა ნიზ მე ბი, ყო ვე ლი მო ქა
ლა ქის სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი 
რის კე ბი სა გან დაც ვის მიზ ნით;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა და საქ მე ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის სის ტე
მა;

 � გა იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ
რი ვი პროგ რა მე ბის ხა რის ხი და 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო
მო ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა პენ სიო ასა კის პირ თა პენ სი ით 
უზ რუნ ველ ყო ფა კა ნონ მდებ ლო
ბით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი
სად; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი კვლავ უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბი ან სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბით;

 � გაგ რძელ დე ბა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ
ფე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 
გა ცე მა;

 � გაგ რძელ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მიზ
ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ
ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა შრო მის უსაფ
რთხო ე ბი სა და და საქ მე ბის ეფექ
ტი ა ნი პო ლი ტი კა; 

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
სო ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ
რი პროგ რა მე ბი.
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გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე
რო ში გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა
ბი ჯი გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა 
გათ ვლი ლი. ამის დას ტუ რია ის, რომ 
2012 წელთან შედარებით, მნიშვნე
ლოვნად,2,5ჯერგაიზარდაგანათლე
ბისა და მეცნიერების დაფინანსება.
4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი გა
ნათლების, თითქმის 2ჯერ – ზოგადი
განათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული
განათლებისდა2ჯერ–უმაღლესიგა
ნათლების ბიუჯეტი. მასწავლებლის
საბაზოხელფასისზრდამ–65%,ხოლო
საშუალოხელფასის–120%შეადგინა.
600 000მდე მოსწავლე უზრუნველ
ყოფილია სასკოლო სახელმძღვანე
ლოებით. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 
და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ
შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის 
ზრდა და ეს პრო ცე სი მომ დევ ნო წლებ
შიც გაგ რძელ დე ბა. 

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბა თა მშენებლობარეაბლიტაციი
სადააღჭურვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 
ათასი ლა რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 
20172020 წლებ ში – 289 მლნ 137,8 ათასი 
ლა რი. 

20122020 წ. წ. დასრულებულია 68
ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, 
ამ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა
ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბა, დას რუ ლე
ბუ ლია 140მდე სკო ლის სრულირეაბი
ლიტაცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის 
გა მოწ ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ 
და სსიპ – სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა
მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად 
რე ა ბი ლი ტირ და 91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა
წი ლობ რივ სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო
ე ბი ჩა უ ტარ და 1300ზე მეტ სა ჯა რო სკო
ლის შე ნო ბას. 

20172020 წლებში დასრულებულია
42საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცი
რეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლა)
სამშენებლოსამუშაოებიდამიმდინა
რეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის მშე
ნებლობა, ამასთან, მიმდინარე წელს
იგეგმებადამატებით2ახალისკოლის
მშენებლობის დაწყება. დასრულებუ
ლია 83 სკოლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შორის „ათასწლეულის გა
მოწვევის ფონდი – საქართველოსა“
და სსიპ – საგანმანათლებლო და სა
მეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვი
თარების სააგენტოს მიერ სრულად
რეაბილიტირდა 41 საჯარო სკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუ
შაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ საჯარო
სკოლისშენობას;

გა ნათ ლე ბისა და მეც ნი ე რე ბის სა მი
ნის ტროს და ფი ნან სე ბით, სა ჯა რო სკო
ლებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 608სამედიცი
ნო კა ბი ნე ტი (სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო 
სკო ლებ ში და საქ მე ბუ ლია 145 ფსიქო
ლოგი. 

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ
ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პროფესიული განათლების სის ტე
მის გა ნსა ვი თა რებ ლად. 2013 წლი დან 
დღემ დე პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის თვის სა ხელ მწი ფომ, 
ჯამ ში,  300  მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი გა
მო ყო, მათ შო რის, პრო ფე სი უ ლი კო
ლე ჯე ბის მშე ნებ ლო ბა/რე ა ბი ლი ტა
ცია/აღ ჭურ ვის მიზ ნით და ი ხარ ჯა 100 
მლნ ლარ ზე მე ტი. და ფუძ ნდა 8 ახა ლი 
პრო ფე სი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბა და არ
სე ბულ ქსელს და ე მა ტა 16 ახა ლი ლო
კა ცია. ყვე ლა სა ხელ მწი ფო კო ლეჯს 
ჩა უ ტარ და სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია, აშენ და 2 ახა ლი სა ერ
თო საც ხოვ რე ბე ლი. 10ზე მეტ პრო ფე
სი ულ და წე სე ბუ ლე ბას ჩა უ ტარ და სრუ
ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, მათ გან 4 კო ლეჯ ში 
რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი ელ და უნი
ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის ნორ ვე გი უ ლი 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 14 პრო ფე
სი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო ეწ ყო ინო ვა
ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბი (FABLAB). 2021 
წელს საკ ვა ლი ფი კა ციო ან/და მომ
ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ზე 
სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს პირ ვე ლად მი
ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი კო ლე
ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას პში, მარ ნე ულ ში, 
დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ ში (გო რა ბე რე ჟო უ
ლი), ქე და ში, ფოთ სა და შუ ა ხევ ში. მიმ
დი ნა რე ობს და მა ტე ბით 5 პრო ფე სი უ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბის/ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბი, რომლებიც სამ შე ნებ
ლო და სატ რან სპორ ტო მი მარ თუ ლე
ბებით სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მის კად რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 
წელს დამ ტკიც და ახა ლი კა ნო ნი „პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, რო
მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ევ რო
პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან 
კი დევ უფ რო მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე
ფორ მის ფარ გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ
ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მარ თვის 
ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც კი დევ უფ
რო გა აძ ლი ე რებს კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბას პრო ფე სი ულ გა ნათ
ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თა გავ ლის შემ
დეგ სა ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე პი რი სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე
ბის ატეს ტატ თან გა თა ნაბ რე ბულ დიპ
ლომს მი ი ღებს; შე იქ მნა ზრდას რულ თა 
მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა, რაც და აკ მა ყო ფი ლებს შრო მის 
ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; გაძ ლი ერ და ინ
კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
და სხვ. 

2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ
და უმაღლესი განათლების და ფი ნან
სე ბა. უმაღლესი განათლების ხელმი
საწვდომობის უზრუნველყოფისა და
სტუდენტთამხარდაჭერისმიზნით: სა
ხელ მწი ფო სას წავ ლო და სა მა გის ტრო 
გრან ტე ბით ყო ველ წლი უ რად სრუ ლად/
ნა წი ლობ რივ ფი ნან სდე ბა 30 000მდე 

სტუ დენ ტი; გა ი ზარ და სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი სა და მა ღა ლი აკა დე მი უ რი 
მიღ წე ვე ბის მქო ნე სტუ დენ ტთა მხარ
და ჭე რის (სტი პენ დი ე ბის) პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბა; სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბით, ყო ველ წლი უ რად, ფი ნან სდე ბი ან 
სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
III სა ფე ხუ რებ ზე (წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 2 
მლნ 725 ათა სი ლარი); და ფი ნან სე ბა 
გა მო ე ყო ფათ უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე
ებს, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს უმაღ
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბებ ში სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ ერ თი ა ნი 
ეროვ ნუ ლი/სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის 
შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე (წლი უ რი ბი უ
ჯე ტი – 285 ათა სი ლა რი); სა ხელ მწი ფო 
აგ რძე ლებს გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე 
სოფ ლებ ში და ზა რა ლე ბუ ლი სტუ დენ
ტე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბას (პროგ
რა მის ბი უ ჯე ტი – 5 მლნ ლა რი); გა ი ცე მა 
სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ე ბი წარ მა ტე ბუ
ლი სტუ დენ ტე ბის თვის (პროგ რა მის ბი
უ ჯე ტი – 4,7 მლნ ლა რი); და ფი ნან სე ბას 
მო ი პო ვე ბენ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ
ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ 
სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ
ლებ ში (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 20 ათა სი 
ლა რი); ყო ველ წლი უ რად ფი ნან სდე ბა 
და, 20142019 წლებ ში, 800ზე მე ტი სას
წავ ლო სტი პენ დია გა ი ცა წარ მა ტე ბუ ლი 
ახალ გაზ რდე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყვან 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში სწავ ლი სათ ვის. 2016 
წლი დან ამოქ მედ და და სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ სრუ ლად ფი ნან სდე ბა მას წავ
ლებ ლის მომ ზა დე ბის 60კრე დი ტი ა ნი 
პროგ რა მე ბი. 2019 წლი დან ამოქ მედ და 
სკო ლის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბი სათ ვის 
მომ ზა დე ბის პროგ რა მა. პროგ რა მა ზე 
ჩა რიც ხვის უფ ლე ბით, დად გე ნი ლი წე
სის შე სა ბა მი სად, სარ გებ ლო ბენ ოკუ პი
რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი პი
რე ბი, რომ ლე ბიც ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბის/სა ერ თო სა მა გის ტრო გა
მოც დე ბის გა რე შე ირიც ხე ბი ან სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა ხელ მწი ფო აფი
ნან სებს მა თი სწავ ლის სა ფა სურს. 2019 
წლი დან მსჯავ რდა დე ბუ ლებს, რომ ლე
ბიც წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რე ბენ ერ თი ან 

ეროვ ნულ/სა მა გის ტრო გა მოც დებს, შე
საძ ლებ ლო ბა აქვთ ის წავ ლონ შე სა ბა
მის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე. 

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ
და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით მეცნიერე
ბისადასამეცნიეროკვლევების ხელ
შეწ ყო ბის და ფი ნან სე ბა. 2015 წლი დან 
სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე
ბე ბის და ფი ნან სე ბა 2ჯერ, ხო ლო მეც
ნი ერ თა ხელ ფა სე ბი, სა შუ ა ლოდ, 3ჯერ 
გა ი ზარ და. სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ
სტი ტუ ტე ბი სათ ვის ამოქ მედ და პროგ
რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი და 
სად ღე ი სოდ ფი ნან სდე ბა 47 კვლე ვი თი 
ინ სტი ტუ ცია. 

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელიაღზრდისადაგანათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტისერთერთისაკუთარი
უფლებამოსილება და პრიორიტეტია.
ხა რა გა ულ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 19 მუ ნი
ცი პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი, მათ გან 2 – 
და ბა ხა რა გა ულ ში.

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო.მნიშვნელოვნადგაიზარდახა
რაგაულშიადრეულიდასკოლამდელი
აღზრდისადაგანათლებისდაწესებუ
ლებებისდაფინანსება.2020 წელს გა
ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯებ მა და არა
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 2 მლნ 
631,8  ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, მათ შო
რის, 1 მლნ 268,1 ათა სი ლა რი – სკო ლამ
დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის მი
მარ თუ ლე ბით, 2013 წელს კი შე სა ბა მი სი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 476 ათა სი ლა რი იყო.

20132021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების
მშენებლობარეაბილიტაციისადააღ
ჭურვისპროექტები.მათშორის: 2013
2016წლებში–  ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღე ბი 
აშენ და სოფ ლებ ში: ვა ხა ნი (119, 2 ათა სი 
ლა რი); ვარ ძია (119, 2 ათა სი ლა რი); კიც
ხი  (119, 2 ათა სი ლა რი); ლეღ ვა ნი (119, 2 
ათა სი ლა რი); ხი და რი (105, 8 ათა სი ლა
რი); წყა ლა ფო რე თი (117,5 ათა სი ლა რი); 
გუ ბე (194 ათა სი ლა რი). გან ხორ ცი ელ
და სა ბავ შვო ბა ღე ბის სრუ ლი და ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის სხვა დას ხვა 
სა ხის ათე უ ლო ბით პრო ექ ტი – რე ა ბი
ლი ტირ და სამ ზა რე უ ლო ები და სვე ლი 
წერ ტი ლე ბი, შე ძე ნი ლია ინ ვენ ტა რი, 
კე თილ მო ეწ ყო სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეზო ე ბი. 2014 წლის
შემდეგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში   8 ახა ლი 
ბა ღი, მათ შო რის ისეთ სოფ ლებ ში გა
იხ სნა, სა დაც  სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბი არა სო დეს ყო ფი ლა (ვა ხან ში, 
ლეღ ვან ში, ვარ ძი ა ში   ხი დარ ში, ნა და
ბურ ში, წი ფა სა და ზვა რე ში). 2017წელს:
გა ნახ ლდა სო ფელ ნა და ბუ რის სა ბავ
შვო ბა ღის შე ნო ბა (200,8 ათა სი ლა რი). 
იმა ვე წელს, ხე ვის სა ბავ შვო ბაღ ში გა

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთერ
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ
თველოშიგანხორციელდაფუნდამენტურისისტემურიცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემისფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და
იხვეწაადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსის
ტემისმარეგულირებელიკანონმდებლობა,დადგინდადადაინერგა
ძირითადისტანდარტები.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტების–განათლებისადამეცნიერების

მიმართულებითგანხორციელდება:
 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი 

გა ნათ ლე ბა დარ ჩე ბა უფა სო;
 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ად რე უ ლი და 

სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა;
 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე

ბის სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად, შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც
დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მა ხა რის ხი ა ნი და სა ყო ველ თა ოდ 
ხელ მი საწ ვდო მი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა 
და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
სა ხელ მწი ფო სტან დრა ტე ბის და ნერ გვა და ყვე ლა სათ ვის 
ხელ მი საწ ვდო მის სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ
რე ბის მი წო დე ბა; 

 � 20212025 წლებ ში იგეგ მე ბა ხუ ნე ვის, ხე ვი სა და ბო რი თის 
ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა. სკო ლამ დე ლი 
გა ნათ ლე ბის რე ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე, 2024 წლამ დე 
გა დამ ზად დე ბა  ყვე ლა აღ მზრდე ლი, რა თა მი ე ნი ჭოთ აღ
მზრდელპე და გო გის სტა ტუ სი; და გეგ მი ლია კიც ხის, ხიდ
რის და ბო რის სა ბავ შვო ბა ღე ბის გა ზი ფი ცი რე ბა;

 � 20212025 წლებ ში და გეგ მი ლია: ბო რი თის სა ჯა რო სკო ლის 
ეზოს ნა წი ლობ რივ შე მო ღობ ვა, სკო ლის ელექ ტრო გაყ ვა
ნი ლო ბის შეც ვლა, სას მე ლი წყლის რე ა ბი ლი ტა ცია და ბუ
ფე ტის მოწ ყო ბა;

 � მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დის მი ერ და გეგ
მი ლია წყა ლა ფო რე თის სა ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბა;  
2025 წლამ დე და გეგ მი ლია ასე ვე:  სოფ. ბო რი სა ( 25 ათა
სი ლა რი) და  ხუ ნე ვის  (სა ხუ რა ვის შეც ვლა) სა ჯა რო სკო
ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია; მო ლი თის სა ჯა რო სკო ლის ეზო სა 
და სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბა; გედ სა მა ნი ის  სკო ლის  
სრუ ლი  რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � უწ ყვე ტად გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა
ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის მო დერ ნი ზე ბა, რაც უზ რუნ
ველ ყოფს ბავ შვის თვის სკო ლა ში სა ჭი რო მრა ვალ მხრი ვი 
– აკა დე მი უ რი, ფუნ ქცი უ რი, ქცე ვი თი, ემო ცი უ რი და სო ცი ა
ლუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას; გან ხორ ცი ელ დე ბა ღო ნის
ძი ე ბე ბი სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შვებ ზე მორ
გე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე
ტო და ფი ნან სე ბა,  გა იზ რდე ბა მას წავ ლე ბელ თა და სკო ლის 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა;

 � დამ ტკიც დე ბა და და ი ნერ გე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის გა ნახ ლე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და 
პრო ცე დუ რე ბი, გან ხორ ცი ელ დე ბა მხარ დამ ჭე რი ღო ნის
ძი ე ბე ბი სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად; 

 � რე ფორ მის ფარ გლებ ში და ი ნერ გე ბა მოს წავ ლის გან ვი თა
რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლასწავ ლე ბის პრინ ცი პე ბი;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა ხა
რა გა ულ ში იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 6დან 16 წლამ დე სკო ლის 
მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის ოჯა ხებ თან/ფაქ ტობ რივ მე
ურ ვე ებ თან კო მუ ნი კა ცია ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით;

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ნათ ლე ბის ად მი ნის
ტრი რე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე თა ნამ შრო მელ თა პრო ფე
სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა;  

 � გა იზ რდე ბა პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და მომ ზა
დე ბაგა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 
შე მუ შავ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მიღ მა მყო ფი 
მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და პრო ფე სი ულ 
გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი;

 � პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით, და ი ნერ გე ბა კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ახა ლი ჩარ ჩო, სა
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა ავ ტო რი ზა ცი ის ახა
ლი სტან დარ ტე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, კრე დი ტე ბის ახა ლი 
სის ტე მა და კერ ძო სექ ტო რის მი ერ/მო ნა წი ლე ო ბით პრო
ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის წე სი;

 � ამოქ მედ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის 
შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი   შრო მის ანაზ ღა უ რე ბის ახა
ლი სქე მა; 

 � გა იზ რდე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან
სე ბა, შე მუ შავ დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის და
ფი ნან სე ბის ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც ხელს შე უწ ყობს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მდგრად გან ვი თა რე
ბა სა და სას წავ ლო პრო ცე სის  სწავ ლის შე დე გებ ზე ორი
ენ ტი რე ბას; 

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მეც ნი ე
რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის  გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ
ლი გეგ მა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იქ ნე ბა ქვეყ ნის ეკო
ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის მოთ ხოვ ნებ სა და 
სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ
ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა.

იხ სნა მე ო რე  ჯგუ ფი, ხო ლო  სო ფელ წიფ ში გა იხ
სნა ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი. 2019წელს:გან ხორ ცი
ელ და და ბის №1 სა ბავ შვო ბა ღის გა ზი ფი ცი რე ბა; 
გა იხ სნა სარ გვე შის სა ბავ შვო ბა ღი; გედ სა მა ნი
ის სა ბავ შვო ბაღ ში გა იხ სნა სას კო ლო მზა ო ბის 
ჯგუ ფი. 2020წელს გა იხ სნა  ბო რის სა ბავ შვო ბა
ღი. 20202021 სას წავ ლო წელს სოფ. გედ სა მა
ნი ა ში, რო მელ საც მა ღალ მთი ა ნი სოფ ლის სტა
ტუ სი აქვს, პირ ვე ლად გა იხ სნა სა ბავ შვო ბა ღი. 
გან ხორ ცი ელ და  და ბის №1 ბა ღი სა და ზვა რეს 
სა ბავ შვო ბა ღე ბის სვე ლი წერ ტი ლე ბის სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია (35 ათა სი ლა რი). სოფ. ღო რე შის 
სა ბავ შვო ბაღ ში მე2, და მა ტე ბი თი ჯგუ ფი სათ ვის 
გან კუთ ვნი ლი ფარ თობს ჩა უ ტარ და რე ა ბი ლი ტა
ცია (23,5 ათა სი ლა რი), შე მო ი ღო ბა №1 სა ბავ შვო 
ბა ღის ეზო (11 ათა სი) ლა რი. 2021 წელს სოფ. სა
ღან ძი ლე სა და ვერ ტყვი ჭა ლა ში გა იხ სნა ახა ლი 
სა ბავ შვო ბა ღე ბი (1 მლნ 440 ათა სი ლა რი).

შესრულებული სამუშაოების შედეგად, 2020
2021 სას წავ ლო წლის თვის სა ბავ შვო ბა ღებ ში 
აღსაზრდელთა რაოდენობა 342დან 604მდე 
გა ი ზარ და,  1დან 2,15 ლა რამ დე გა ი ზარ და კვე
ბისთანხათი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე. სა ბავ შვო 
ბა ღებ ში და საქ მე ბუ ლია 62  აღ მზრდელპედაგო
გი. მა თი ხელფასი,2012 წელ თან შე და რე ბით, 200 
ლა რი დან 552 ლა რამ დე გა ი ზარ და. სა აღ მზრდე
ლო და წე სე ბუ ლე ბებს 10 ექი მი/ექ თა ნი და 4 ფსი
ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 სა

ჯარო და 9 მათთან შერწყმული დაწყებითი
განათლების სკოლა (და ბა ში – 3,  და ნარ ჩე ნი 
– სოფ ლებ ში, მათ შო რის 2 – მა ღალ მთი ა ნი და
სახ ლე ბის სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლებ ში). სა ჯა რო 
სკო ლებ ში 1897 მოს წავ ლე და 497 მას წავ ლე ბე
ლია,  მათ შო რის 19  სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე
ლი. მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ, 2020 
წლის მა ი სის მდგო მა რე ო ბით, იდენ ტი ფი ცი რე
ბუ ლია 52 სსსმ მოს წავ ლე.  4 სა ჯა რო სკო ლა ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს ექი მის კა ბი ნე ტი.

20132021 წლებში, ზოგადი განათლების სფე
როში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიე
რების სამინისტრომ, ხარაგაულის მუნიციპალი
ტეტში, განახორციელა სხვადასხვა პროგრამა,
მათ შორის:  20172019 წლებ ში, სასწავლო აქტი
ვობების ხელშეწყობისპროგ რა მით, 66 პრო ექ ტი 
და ფი ნან სდა. ზოგადი განათლების ხელშეწყო
ბის პროგ რა მით,  20182019 წლებ ში, ოპტიკური
კავშირითა და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით
სა ჯა რო სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 5, რადიოტექნოლო
გიითადა გაუმჯობესებული კავშირის სიჩქარით
უზ რუნ ველ ყო ფის 49 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 
2018 წელს კორ პო რა ტი უ ლი სტან დარ ტის უსა დე ნო 
ქსე ლით 1 სკო ლა აღი ჭურ ვა. მოსწავლეთატრან
სპორტითუზრუნველყოფისპროგ რა მა ში ჩარ თუ
ლია 1228 მოს წავ ლე, ყვე ლა სა ჯა რო სკო ლას ემ სა
ხუ რე ბა ტრან სპორ ტი (105 მი მარ თუ ლე ბა, 20182019 
ს/წ I სე მესტრ. მო ნაც.).  20172019 წლებ ში, ინფორ
მაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზ
რუნველყოფისპროგრამით,3 სა ჯა რო სკო ლას 23 
კომ პი უ ტე რი გა და ე ცა. 20132020 წლებ ში, კომ პი
უ ტე რე ბით და სა ჩუქ რდა 1276 პირ ველ კლა სე ლი 
(20172020 წ.წ. – 663), 138 – კლა სის დამ რი გე ბე ლი 
(20172019  წ.წ. – 60) და 118 წარ ჩი ნე ბუ ლი მოს წავ ლე. 
20172020 წლებ ში, სკო ლებს,  ჯამ ში, 979 სასკოლო
ჟურნალიდა 51 470  სახელმძღვანელოუსას ყიდ
ლოდ გა და ე ცა. 2021 წელს ეროვნულისასწავლო
გეგმის დანერგვის ინსტრუმენტები, მოსწავლის
წინსვლისა და განვითარების ხელშემწყობი შე
ფასებისა და ტექნოლოგიების სასწავლო პრო
ცესში ინტეგრირების სისტემა („ახა ლი სკო ლის“ 
მო დე ლი) და ი ნერ გა ხა რა გა უ ლის 6 სა ჯა რო სკო
ლა ში. 20132020  წლებ ში,  ხა რა გა უ ლი დან, ჯა მუ
რად, 169  ოქ რო სა და ვერ ცხლის მე და ლო სა ნი 
გა მოვ ლინ და (მათ შო რის, 20182019 წლებ ში –  27 
ოქ რო სა და 23 ვერ ცხლის მე და ლო სა ნი). 

20132021 წლებში ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში სა ჯა რო სკო ლე ბის ნაწილობრივი რე
აბილიტაციის 34 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლად ადაპ
ტირებულია 9 და ცენტრალური გათბობით აღ
ჭურ ვი ლია 6 სა ჯა რო სკო ლა.  მათ შო რის: 2013
წელს ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 
13 სა ჯა რო სკო ლას, რა ზეც სულ 427,9 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა.  2014წელს 4 სა ჯა რო სკო ლის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა და   2 სა ჯა რო სკო
ლის გა ზი ფი ცი რე ბა ზე სულ 426,4 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯა. 2015წელსნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო სკო ლას, მათ შო რის ბო რი
თი სა და ხე ვის სა ჯა რო სკო ლებ ში   მო ეწ ყო სა
მე დი ცი ნო ოთა ხე ბი (სულ 433 ათა სი ლა რი). 2016

წელსნა წი ლობ რი ვი რე ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 4 
სა ჯა რო სკო ლას, მათ შო რის  ხა რა გა უ ლის №3 სა
ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო ოთა ხი (სულ 
64,3 ათა სი ლა რი). 20152016წლებშისოფ. ნე ბო
ძირ სა და მა რე ლის ში სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ
ტარ და დაწ ყე ბი თი სკო ლე ბის   სას წავ ლო კორ პუ
სებს. და ბის სა ჯა რო სკო ლე ბი გა ზი ფი ცი რე ბუ ლია 
და ჩარ თუ ლია ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მა. 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ დათ ღა რი ხე ვის 
დაწ ყე ბით და ხიდ რის სა ჯა რო სკო ლებს. 2015
2018წლებში,მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო სკო ლე
ბის მატერიალურტექნიკური ბაზით, სას კო ლო 
ავე ჯით, სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე
ბის მეტ ყვე ლო ლა ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 18 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 2018 წელსდას რულ
და სო ფელ ხიდ რის სა ჯა რო სკო ლის (დაწ ყე ბი თი 
სკო ლა) მშე ნებ ლო ბა – 464, 3 ათა სი ლა რი; 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სკოლების
სახელმწიფოპროგრამით,2019წელს დას რულ
და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლე ბის მშე
ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 10 პრო ექ ტი, რა ზეც, 
ჯამ ში, 346,9 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სხვა დას ხვა 
სა ხის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ
და: ბო რი თის, ბო რის, ლეღ ვნის, მო ლი თის, ნა
და ბუ რის, სა ღან ძი ლის, ღო რე შის, ხა რა გა უ ლის 
№2, თეთ რაწ ყა როს, ხა რა გა უ ლის №3, ხიდ რის 
სა ჯა რო სკო ლებ ში. პან დე მი ის პი რო ბებ ში, მო
წეს რიგ და ყვე ლა იმ სა ჯა რო სკო ლის სვე ლი წერ
ტი ლე ბი, სა დაც ამის სა ჭი რო ე ბა იყო – 2020წელს
და ფი ნან სდა სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბის სა
მუ შა ო ე ბი 16 სა ჯა რო სკო ლა ში (ჯამ ში, 819,9 ათა სი 
ლა რი). სვე ლი წერ ტი ლე ბი მო წეს რიგ და: ვა ხა ნის, 
მა რე ლი სის, ბო რის, ლა შის, ხუ ნე ვის, ბა ზა ლე თის, 
ხე ვის, ვარ ძი ის, წი ფის (2 სას წავ ლო კორ პუ სი), 
ბო რი თის, სარ გვე შის, მო ლი თის, ვაშ ლე ვის, ზვა
რის (შერ წყმუ ლი ჩრდი ლის დაწ ყე ბი თი კორ პუ სი), 
და ბა ხა რა გა უ ლის  №2 სა ჯა რო სკო ლებ ში. იმა ვე 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 2021 წელს დაფინან
სდა:და ბა ხა რა გა უ ლის №3 სა ჯა რო სკო ლის ფარ
ცხნა ლის ოპ ტი მი ზე ბუ ლი კორ პუ სი სა (24,7 ათა
სი ლა რი) და სო ფელ მო ლი თის სა ჯა რო სკო ლის 
(36,5 ათა სი ლა რი) სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბა. 
მუნიციპალურიგანვითარებისფონდმა დააფი
ნანსა  ვერ ტყვი ჭა ლი სა და მა რე ლი სის სა ჯა რო 
სკო ლე ბის  სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია.  იმავეწელს
გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტე ბი: სოფ. ბო რის სა ჯა
რო სკო ლა ში შე კეთ და ია ტა კე ბი (4,1 ათა სი ლა რი); 
სარ გვე შის სკო ლის შე ნო ბა ში გა კეთ და თა ნა მედ
რო ვე კე თილ მოწ ყო ბი ლი სვე ლი წერ ტი ლე ბი (26 
ათა სი ლა რი), ზვა რეს სა ჯა რო სკო ლის ჩრდი ლის 
დაწ ყე ბი თი კლას ში აშენ და ახა ლი სა პირ ფა რე
შო (20,5 ათა სი ლა რი); ბო რი თის სა ჯა რო სკო ლა
ში აშენ და სვე ლი წერ ტი ლე ბი (71,2 ათა სი ლა რი); 
ღო რე შის სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო 
ოთა ხი და მო წეს რიგ და სას მე ლი წყლის სის ტე მა 
(13,9 ათა სი ლა რი); წი ფის სა ჯა რო და დაწ ყე ბით 
სკო ლებ ში მო ეწ ყო სვე ლი წერ ტი ლე ბი, სა ჯა რო 
სკო ლა ში შე ი ღე ბა სა ხუ რა ვი (54  ათა სი ლა რი);  
ხე ვის სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო სა პირ ფა რე შო 
(59,1 ათა სი ლა რი); ჩა ტარ და მო ლი თის სა ჯა რო 
სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (5 ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტი – 72,6 ათა სი ლა რი). დასრულებულია
სო ფელ კიც ხში, 150 ბავ შვზე გათ ვლი ლი, სა ჯა რო 
სკო ლის  მშე ნებ ლო ბა (2 მლნ 420,6 ათა სი ლა რი).

პროფესიულიგანათლება
ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის უნა რე ბის გა ნახ

ლე ბი სა და შრო მის ბაზ რის მოთ ხოვ ნე ბის დაკ
მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ
მნა ზრდას რულ თა მოკ ლე ვა დი ა ნი პრო ფე სი უ ლი 
მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 2021 
წლის მდგო მა რე ო ბით, ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა/გა დამ ზა
დე ბის ერ თი პროგ რა მაა ხელ მი საწ ვდო მი, რო
მელ საც ა(ა)იპ სა ქარ თვე ლოს ზრდას რულ თა 
გა ნათ ლე ბის ქსე ლი ახორ ცი ე ლებს.

უმაღლესიგანათლება
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ

ნით, 2018 წლი დან, სოციალურიპროგრამისფარ
გლებში,დაფინანსებამოიცავსიმერეთისრეგი
ონის(ბაღდათი,საჩხერე,ტყიბული,წყალტუბო,
ჭიათურა, ხარაგაული და ხონი) მა ღალ მთი ა ნი 
სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლე ბის სკო ლის კურ სდამ
თავ რე ბუ ლებს, 20182019 ს/წელს იმე რე თის რე
გი ო ნი დან და ფი ნან სდა  12 სტუ დენ ტი, 20192020 
ს/წელს 12 სტუ დენ ტი, 20202021 ს/წელს – 12 სტუ
დენ ტი. ასე ვე, გამ ყო ფი ხა ზის პროგ რა მით, 2020
2021 ს/წელს და ფი ნან სდა 15 სტუ დენ ტი.
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის
მართვაში არსებული შემდეგი და
წესებულებები: ა(ა)იპ „ხა რა გა უ ლის 
კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის ცენ ტრი“, 
რო მე ლიც აერ თი ა ნებს ხა რა გა უ ლის 
ის ტო რი ულ მუ ზე უმს, ბიბ ლი ო თე კე
ბის გა ერ თი ა ნე ბა სა და ხა რა გა უ ლის 
კულ ტუ რის ცენტრს; და ბა ხა რა გა ულ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს ერ თი ცენ ტრა ლუ რი 
ბიბ ლი ო თე კა, ერ თი პა ტა რა ხა რა გა უ
ლი სა და ერ თი სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე
კე ბი, ასე ვე 22 სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კა 
(თეთ რიწ ყა რო, ლა შე, ფარ ცხნა ლი, სა
ღან ძი ლე, ბა ზა ლე თი, კიც ხი, წყა ლა
ფო რე თი, ვარ ძია, ხი და რი, ბო რი თი, 
ღო რე შა, სარ გვე ში, ვერ ტყვი ჭა ლა, ხე
ვი, ნა და ბუ რი, მო ლი თი, ზვა რე, წი ფა, 
ლეღ ვა ნი, ვა ხა ნი, სა ბე და მა რე ლი სი). 
და ბა ხა რა გა ულ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ოთარ აბა ში ძის სა ხალ ხო თე ატ რი, რე
ზო თა ბუ კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ლი ტე
რა ტუ რუ ლი თე ატ რი, თო ჯი ნე ბის თე
ატ რი, ხალ ხუ რი სიმ ღე რის ან სამ ბლი 
„ოდი ლა“, ხალ ხუ რი  ცეკ ვის  ან სამ ბლი  
,,მთი ე ლი“. ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბლი 
„უბი სი“,  ხალ ხუ რი  ან სამ ბლი  ,,უბი სი“, 
,,სა მეჯ ლი სო  ცეკ ვის  წრე“, ვო კა ლუ რი 
ან სამ ბლი „ხა რა გა უ ლის ხმე ბი“, შო თა 
ბუ ა ჩი ძის სა ხე ლო ბის სა მუ სი კო სკო ლა, 
ხა რა გა უ ლის მოს წავ ლეახალ გაზ რდო
ბის სახ ლი.  

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
კულტურისსფეროსდაფინანსება.2020 
წელს კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯებ მა და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 765,9  
ათა სი ლა რი შე ად გი ნა,  2013 წელს კი 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 393,5  ათა სი 
ლა რი იყო.

20142021 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საზოგადოების ჩართულო
ბა კულტურულ ცხოვრებაში. მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტი 
„შეხ ვედ რა ცნო ბილ ადა მი ა ნებ თან“, 
იმარ თე ბა მწე რალ თა სა ი უ ბი ლეო თა
რი ღე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი ე
ბე ბი, სა ხალ ხო თე ატ რის სპექ ტაკ ლე
ბი, პო ე ზი ი სა და თე მა ტუ რი სა ღა მო ე ბი, 
ტარ დე ბა კულ ტუ რის  ცენ ტრის შე მოქ
მე დე ბი თი კო ლექ ტი ვე ბის კონ ცერ ტე
ბი და სხვ.

რე ზო თა ბუ კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი თე ატ რი  სპექ ტაკ
ლებს მარ თავს ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ სა და ასე ვე მთელ სა ქარ
თვე ლო ში. ამას თა ნა ვე,  თე ატ რის 
ორ გა ნი ზე ბით იმარ თე ბა უკ ვე ტრა დი
ცი ად ქცე უ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ
კურ სი ,,ოდე ო ნი“,  სამ ხატ ვრო  პლე ნე რი  
,,გა მა“  და  სხვა მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო 
პრო ექ ტი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოს წავ ლე თა 
თვით შე მოქ მე დე ბის გან ვი თა რე ბას ემ
სა ხუ რე ბა მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბის 
სახ ლი. ამჟამად მოქ მედ 17 წრე ში  350 
ბავ შვია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. მა რე ლი სის 
სა ჯა რო სკო ლა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს ხის 
მხატ ვრუ ლად და მუ შა ვე ბის წრე, ლეღ
ვან ში – ხალ ხუ რი სიმ ღე რე ბი სა და 
საკ რა ვე ბის წრე, ბო რით ში – კომ პი უ
ტე რე ბის შემ სწავ ლე ლი წრე, ვერ ტყვი
ჭა ლა სა და და ბა ში – მუ სი კა ლუ რი სტუ

დია  ,,ჰარ მო ნია“, და ბა ში – მხატ ვრუ ლი 
კით ხვი სა და თო ჯი ნე ბის თე ატ რის წრე, 
ხატ ვის, მაკ რა მეს, მხა რეთ მცოდ ნე ო
ბის, ხელ გარ ჯი ლო ბის, ნორ ჩი მა თე
მა ტი კო სის, ინ გლი სუ რი და ფრან გუ ლი 
ენების შემ სწავ ლე ლი, კომ პი უ ტე რის, 
ქარ თუ ლი სა გა ლობ ლე ბის, ხალ ხუ რი 
სიმ ღე რი სა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი თე ატ
რის წრე ე ბი.

კლა სი კუ რი მუ სი კის გან ვი თა რე ბას 
70 წელ ზე მე ტია ემ სა ხუ რე ბა ხა რა გა
უ ლის შო თა ბუ ა ჩი ძის სა ხე ლო ბის სა
მუ სი კო სკო ლა, სა დაც 100მდე ბავ შვი 
ეუფ ლე ბა მუ სი კას. სკო ლის მოს წავ
ლე ე ბი წარ მა ტე ბით  მო ნა წი ლე ო ბენ  
სა ქარ თვე ლო სა და მის ფარ გლებს გა
რეთ გა მარ თულ კონ კურ სებ სა და  ფეს
ტი ვა ლებ ში. 2019 წელს შო თა ბუ ა ჩი ძის 
სა ხე ლო ბის სა მუ სი კო სკო ლის მოს წავ
ლე ებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს  ლი ე
ტუ ვის ქა ლაქ ტა უ რა გე ში გა მარ თულ  
ფეს ტი ვალ ში, ასე ვე  ქ. სე ნაკ ში გა მარ
თულ არ ტფეს ტი ვალ სა და სა ერ თა შო
რი სო კონ კურ სში – „მო მავ ლის ვარ
სკვლა ვე ბი”.

20142021 წლებში  განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
რეაბილიტაციისპროექტები.მათ შო
რის, 20142016 წლებ ში – ხა რა გა უ ლის 
ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის რე მონ ტი; ლეღ
ვან ში ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბი სა და 
ბიბ ლი ო თე კის ოთა ხე ბის სა რე მონ ტო 
სა მუ შა ო ე ბი; არ სე ბუ ლი კი ნო თე ატ რის 
შე ნო ბის რე კონ სტრუქ ციარე ა ბი ლი ტა
ცია (531 ათა სი ლა რი); ხა რა გა უ ლის ცენ
ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კის თვის შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (92,2 ათა სი ლა რი); სარ
გვეთ სა და სა ბე ში ბიბ ლი ო თე კე ბის
თვის შე ნო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა; ხა რა

გა ულ ში არ სე ბუ ლი ღია ეს ტრა დი სა და 
ცენ ტრა ლუ რი პარ კის რე ა ბი ლი ტა ცია); 
ბო რით ში კულ ტუ რის სახ ლის თვის ინ
ვენ ტა რის შე ძე ნა; სარ გვე ში ბიბ ლი ო
თე კის შე ნო ბის დას რუ ლე ბა (სულ, 553,3 
ათა სი ლა რი).  

20132015წლებიხა რა გა უ ლის ისტო
რიული მუზეუმის რეაბილიტაციაზე (3 
სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზის კოს მე ტი კუ რი 
რე მონ ტი, ფონ დე ბის ოთა ხის რე მონ

ტი, ვერ ცხლე უ ლის დარ ბა ზის გახ სნა) 
15 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა;

ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
მდი და რია ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბით. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხა რა გა უ ლის შე მო
სას ვლელ ში ქვის ხა ნის პე რი ო დის ადა
მი ა ნის საც ხოვ რე ბე ლი „დე ვის ხვრე
ლი“, ასე ვე, გვი ა ნი შუა  სა უ კუ ნე ე ბის 
ჩხე რის ცი ხე და ვა ხა ნის ცი ხე. თით
ქმის ყვე ლა სო ფელ ში ჯამ ში 70მდე ეკ
ლე სიამო ნას ტე რია. 

2020წელს,და ბა  ხა რა გა ულ ში,  დას
რულ და  საკათედროტაძრის  მშენებ
ლობა,ამ ჟა მად  მიმ დი ნა რე ობს  ეზოს  
მო პირ კე თე ბა  და  სამ რეკ ლოს მშე ნებ
ლო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ერ თი, 300ად გი ლი ა ნი კი ნო თე ატ რი, 
რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა სა ხის 
ღო ნის ძი ე ბის ჩა სა ტა რებ ლად.

კულტურისადაძეგლთადაცვისსა
მინისტროს მიზნობრივი პროგრამე
ბისფარგლებში,ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ელ და – წმინ და 
გი ორ გის ეკ ლე სი ის მცი რე სა რე ა ბი ლი
ტა ციო პრო ექ ტი და არ ქე ო ლო გი უ რი 
ძეგ ლე ბის/ობი ექ ტე ბის ინ ვენ ტა რი ზა
ცია (8,5 ათა სი ლა რი).

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მათ შო
რის ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე
ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 2019 წელს
გან ხორ ცი ელ და კულ ტუ რის სა მი ნის
ტროს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი 
„მოდერნის სტილის არქიტექტურული
მემკვიდრეობის კვლევა საქართვე
ლოში–გამოვლენა, აღრიცხადაშეს
წავლა“ (პრო ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე ტი 
– 19,7 ათა სი ლა რი) და „საქართველოს
კერამიკისგზა“(პრო ექ ტის სა ერ თო ბი
უ ჯე ტი – 24,6 ათა სი ლა რი).

კულტურა,სპორტიდაახალგაზრდულიპოლიტიკა
„ქართულიოცნების“ხელისუფლებაშიმოსვლისშემდეგ,2012წლის
ოქტომბრიდან, საქართველომმიაღწია არსებითწინსვლას, პრაქ
ტიკულად, ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღე
ბაექცევაკულტურისგანვითარებას,ისტორიულიდაკულტურული
მემკვიდრეობისმოვლაპატრონობასადააღდგენარესტავრაციას,
ქვეყანაშისპორტისგანვითარებასადაცხოვრებისჯანსაღიწესის
დამკვიდრებას.ახალგაზრდულიპოლიტიკისსტრატეგიულიმიზნე
ბისადაამოცანებისგანხორციელებას.

სპორტი
მუნიციპალიტეტშიფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსე
ბული ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტუ
რიზმისცენტრი“,რომ ლის სხვა დას ხვა 
სპორ ტულ მი მარ თუ ლე ბა ზე 470 სპორ
ტსმე ნი ვარ ჯი შობს.  

ხა რა გა ულ ში 2014 წლი დან გა იხ სნა 
ახა ლი სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი, რო მელ
შიც ფუნ ქცი ო ნი რებს 10 სპორ ტუ ლი 

სექ ცია და ვარ ჯი შობს 250მდე ბავ შვი. 
ეს სექ ცი ე ბია: ფეხ ბურ თის ორი სექ ცია, 
კა ლათ ბურ თის (გო გო ნე ბი და ვა ჟე ბი), 
თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, ქარ თუ ლი ჭი
და ო ბა, ძი უ დო, კა რა ტე, ტან ვარ ჯი ში, 
მა გი დის ჩოგ ბურ თი, ასე ვე სოფ ლებ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს 13 სპორ ტუ ლი სექ
ცია: ხევ ში – მძლე ოს ნო ბა და ძი უ დო, 
ნა და ბურ ში – მძლე ოს ნო ბა, ვერ ტყვი
ჭა ლა ში – კა ლათ ბურ თი (გო გო ნე ბი), 
ბო რი თი – ძი უ დო და ფეხ ბურ თი, კიც ხი 
– ბერ ძნულრო მა უ ლი ჭი და ო ბა, ბო რი– 
კა ლათ ბურ თი, კა რა ტე, ზვა რე – ძი უ დო, 
მა რე ლი სი – კა ლათ ბურ თი, სა ღან ძი ლე 
– ფეხ ბურ თი. ღო რე შაძი უ დო, ვა ხა ნი 
ძი უ დო.

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსპორ
ტისსფეროსდაფინანსება.2020 წელს 
სპორ ტის სფე როს ხარ ჯებ მა და არა ფი
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 585  ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა,  2013 წელს კი შე სა
ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 197 ათა სი ლა რი 
იყო.

ხარაგაულის სპორტსმენები აქტიუ
რადმონაწილეობენ სხვადასხვარეს
პუბლიკურ თუ საერთაშორის დონის
ტურნირებში და მნიშვნელოვან წარ
მატებასაც აღწევენ. მათ შო რის, 2019 
წელს: სა ქარ თვე ლოს  პირ ვე ლო ბა თა
ვისუფალჭიდაობაში–  ზა ურ  ბე რა ძემ   
პირ ვე ლი  და ევ სემ  შვე ლი ძემ   მე ო რე  
ად გი ლები და ი კა ვეს; სა ქარ თვე ლოს   
ზო ნა ლუ რი  პირ ვე ლო ბა  ქართულჭი
დაობაში  20052006  წწ. და ბა დე ბულ  
სპორ ტსმენ თა  შო რის, ფი ნა ლურ  ეტაპ
ზე,  რო მე ლიც  ქ. მცხე თა ში  გა ი მარ თა,  
გა და ვიდ ნენ   „სპორ ტი სა  და  ში და  ტუ
რიზ მის  ცენ ტრის“  მო ჭი და ვე ე ბი: ლუ კა  
ცხვე და ძე,  ვა სილ  გრი გა ლაშ ვი ლი, და
ნი ელ  თურ მა ნი ძე და  ნი კო ლოზ  ლურ
სმა ნაშ ვი ლი; კარატე კუნგფუ– სანდას
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გუნ დმა  მო ნა წი ლე ო ბა  მი ი ღო ირან ში 
გა მარ თულ  სა ერ თა შო რი სო  ტურ ნირ ში 
–  პირ ვე ლი  ად გი ლი   და ი კა ვეს  თენ გიზ  
ტა ბა ტა ძემ  და  არ ჩილ   იო სე ბაშ ვილ
მა, მე ო რე  ად გი ლი  –  ერეკ ლე  მაღ
რა ძემ,  ხო ლო  მე სა მე  ად გი ლი  გო გა  
ფურ ცე ლა ძემ  და  გი ვი  მა ზი აშ ვილ მა; 
20082010  წწ. და ბა დე ბულ  ვაჟ  კალათ
ბურთელთა  გუნ დმა  მო ნა წი ლე ო ბა  
მი ი ღო   კა ლათ ბურ თის  ფე დე რა ცი
ის  მი ერ  გა მარ თულ  „ენბიეი ჯუ ნი
ო რის“  ტურ ნირ ში; 2005 წ. და ბა დე ბულ  
ფეხ ბურ თელ თა  გუნ დმა  იას პა რე ზა 
რო ინ  კვას ხვა ძის  სა ხე ლო ბის  თას
ზე, რო მე ლიც იმე რე თის  ფეხბურთის
ფე დე რა ცი ის  ეგი დით  იმარ თე ბა; ა(ა)
იპ  „სპორ ტი სა  და  ში და  ტუ რიზ მის  
ცენ ტრმა“ აღად გი ნა  ნო დარ  ახალ კა
ცის   გარ და მა ვა ლი  თა სის  გა თა მა შე ბა  
ფეხ ბურ თში; 2019  წლის  თე ბერ ვლი
დან    „სპორ ტი სა  და  ში და  ტუ რიზ მის  
ცენ ტრში“  გა იხ სნა  რაგბისსექ ცია  და  
2019  წლის  13  ოქ ტომ ბერს  მო ნა წი ლე
ო ბა  მი ი ღო  იმე რე თის  რაგ ბის  კავ ში
რის  ეგი დით  ხა რა გა ულ ში გა მარ თულ   
რაგ ბის  ფეს ტი ვალ ში.

20132021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის სპორტული ობი
ექტების მშენებლობარეაბილიტა
ციის  არაერთი პროექტი: 2013 წელს
– და ბა ხა რა გა ულ ში მო ეწ ყო ხე ლოვ
ნურ საფ რი ა ნი სპორ ტულ სა ფეხ ბურ
თო მო ე და ნი, რა ზეც 113 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა, და ბა ხა რა გა ულ ში მდე ბა
რე სპორ ტკომ პლექ სის თვის ინ ვენ ტა
რის შე ძე ნას კი 105 ათა სი ლა რი მოხ
მარ და. ში და ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტრის შენობის კარფან ჯრის შეც
ვლა (2,5 ათა სი ლა რი); ვერ ტყვი ჭა ლა ში 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბა (1,5 ათა
სი ლა რი); ბა ზა ლე თის ად მი ნის ტრა ცი
ულ ერ თე ულ ში, ღა რი ხევ ში სა თა მა შო 
მო ედ ნის მოწ ყო ბა (8,3 ათა სი ლა რი); 
მო ლი თის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ
ში სა თა მა შო მო ედ ნის თვის მა სა ლე ბის 
შეს ყიდ ვა (3,4 ათა სი ლა რი);  სპორ ტი სა 
და ში და ტუ რიზ მის ცენ ტრის გა ნა თე
ბე ბის შეც ვლა (1,4 ათა სი ლა რი);  ნა და
ბურ ში, ჭა ლის უბან ში, სპორ ტუ ლი მო
ედ ნის მოწ ყო ბა (6,5 ათა სი ლა რი). 

20132016 წლებში, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის
ტროს თან შე თან ხმე ბით,  სპორ ტულ მა 
ფე დე რა ცი ებ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ში
და ჩემ პი ო ნა ტი ჩა ა ტა რეს (და ი ხარ ჯა 
2,4 ათა სი ლა რი).  სა მი ნის ტრომ 3 ქუ ჩის 
სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბის მშე ნებ
ლო ბა და ა ფი ნან სა (და ი ხარ ჯა 23,1 ათა
სი ლა რი) და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
სხვა დას ხვა მცი რე ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა
რიც შე ი ძი ნა (და ი ხარ ჯა 2,3 ათა სი ლა
რი).

2020 წელს დას რულ და ხე ლოვ ნურ
სა ფა რი ა ნი ფეხ ბუ რა თი სა და კა ლათ
ბურ თის მო ედ ნე ბის მოწ ყო ბა, რა ზეც 
რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან (რგპფ) 224 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

ახალგაზრდობისპოლიტიკა
მუნიციპლიტეტში ფუნქციონირებს

ხარაგაულისმოსწავლეახალგაზრდო
ბის სახლი,რო მე ლიც სხვა დას ხვა სა
ინ ტე რე სო ღო ნის ძი ე ბას ატა რებს. მათ 
შო რის, ტარ დე ბა მუ სი კა ლურშე მეც ნე
ბი თი კონ კურ სე ბი, გო ნე ბა მახ ვილ თა 
და საზ რი ან თა კონ კურ სი, სა გა ლობ
ლე ბის სა ღა მო ე ბი, დე დის დღი სად მი 
მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა ეს ტრა
დო სიმ ღე რის კონ კურ სე ბი, კლა სი კუ რი 
მუ სი კის სა ღა მო ე ბი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ
რი თა მა ში „რა, სად, რო დის?“, დუ ე ტე
ბის სა ღა მო და სხვ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ახალ გაზ რდა წარ მო მად გენ ლე ბი წარ
მა ტე ბით მო ნა წი ლე ო ბენ სხვა დას ხვა 
ფოლ კლო რულ, სა ეს ტრა დო, თე ატ რა
ლურ, კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ თუ სხვა კონ
კურ სებ ში.

ახალგაზრდობის სფეროში სამი
ნისტრომ ხარაგაულის მუნიციპალი
ტეტში სხვადასხვა სახის პროექტები
განახორციელა:კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ
რე ო ბის დაც ვი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის 

პროგ რა მა (ძეგ ლე ბის რეს ტავ რა ცია/
და სუფ თა ვე ბა, 15 მო ნა წი ლე); მო ხა ლი
სე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა (რე
გი ო ნის მას შტა ბით, მო ნა წი ლე ობ და 
22 ახალ გაზ რდა ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი დან); „სა ქარ თვე ლოს თა სი ლაშ
ქრო ბა ში“ (მო ნა წი ლე ობ დნენ 18დან 29 
წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რდე ბი სა ქარ
თვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ახალ გაზ რდო ბა
ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა კვა ლი ფი კა
ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი ტრე ნინ გე ბი.

2013 წელთან შედარებით, გაიზარ
და ახალგაზრდული მიმართულების
პროგრამებისდაფინანსებაადგილობ
რივიბიუჯეტიდან.

2025 წლამდე კულტურის, სპორტი
სადაახალგაზრდულიმიმართულებე
ბით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში,
შემდეგიღონისძიებებიგატარდება:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო
ბის სფე რო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მარ თვა ში არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ
ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნი და შე დე გებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა;

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის, სპორ ტი სა 
და ახალ გაზ რდო ბის სფე რო ე ბის 
და ფი ნან სე ბა;

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის ხელ მი საწ
ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის თვის;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა სა ხე ლოვ ნე ბო გა
ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბას;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა კულ ტუ რუ ლი 
ცხოვ რე ბის ხელ შემ წყო ბი და კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე
ბის დაც ვარე ა ბი ლი ტა ცი ის ღო
ნის ძი ე ბე ბი;

 � 2025 წლამ დე და გეგ მი ლია ხა რა გა
უ ლის ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის სრუ
ლი რე ა ბი ლი ტა ცია (800  ათა სი 
ლა რი) და ეზოს მოწ ყო ბა (200 ათა
სი ლა რი);

 � და გეგ მი ლია და ბა ხა რა გა ულ ში 
ფეხ ბურ თის მო ედ ნის რე ა ბი ლი
ტა ცია და კა ლათ ბურ თის მო ედ ნის 
მშე ნებ ლო ბა – მო ეწ ყო ბა ახა ლი, 
ქუ ჩის კა ლათ ბურ თის მო ე და ნი 
სკვე რი თა და შშმ პი რე ბი სათ ვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რით, შე იც ვლე ბა ფეხ ბურ
თის არ სე ბუ ლი მო ედ ნის სა ფა რი 
და და ზი ა ნე ბუ ლი დე ტა ლე ბი;

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტის მა სობ რი
ვი და მა ღა ლი მიღ წე ვე ბის მქო ნე 
სა ხე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მო სახ ლე ო ბა ში სპორ ტის პრი
ო რი ტე ტულ სა ხე ო ბა თა პო პუ ლა
რი ზა ცი ას;

 � ნი ჭი ე რი ბავ შვე ბი სა და ახალ
გაზ რდე ბის სპორ ტუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის გა მო სავ ლე ნად 
გაგ რძელ დე ბა წარ მა ტე ბუ ლი 
სპორ ტსმე ნე ბის ხელ შეწ ყო ბა და 
მათ თვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის 
შექ მნა; 

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტუ ლი ობი ექ
ტე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა
ცია, მათ შო რის გან ხორ ცი ელ დე ბა 
ა(ა)იპ „ხა რა გა უ ლის სპორ ტის გან
ვი თა რე ბი სა და მარ თვის მუ ნი ცი
პა ლუ რი ცენ ტრის” კი ბე ე ბის მო
პირ კე თე ბა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში 
ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა სა და მათ 
მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სპორ ტუ ლი 
ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის ეფექ ტი ა ნი პო
ლი ტი კის გა ტა რე ბის ხელ შემ წყო
ბი პრო ექ ტე ბი.

დევებისქანდაკებისადამიმდებარესკვერის
რეაბილიტაციადაიწყო
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



ჩემოძვირფასებო!
თქვენი მხარდაჭერითა და ნდობით, სხვადასხვა დროს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ხარაგაულის გამგებლის, 

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის პოსტს ვიკავებდი, რისთვისაც თქვენი მადლიერი ვარ!
დღეს დასახელებული ვარ „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, რაც დიდი პატივი და პასუხის

მგებლობაა.
წლებია, ხარაგაულის უკეთესი მომავლისათვის ერთად ვიბრძვით და ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება. თქვენსა და „ქართული ოცნე

ბის“ გუნდთან ერთად წარმატება გარდაუვალია!
ხარაგაულის თითოეულ სოფელში არსებულ მდგომარეობას კარგად ვიცნობ და მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის საკეთილდღე

ოდ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, პრობლემები კვლავ რჩება. გარწმუნებთ, მე და ჩემს გუნდს გვაქვს კონკრეტული, 
რეალისტური გეგმა, თუ როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემები.

თქვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფერო იქნება; ყურადღებას მი
ვაქცევთ კულტურულსაგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ მიმართულებებს. შევეცდებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმი
ანობაში მაქსიმალურად გაიზარდოს მოსახლეობის ჩართულობა, ხარისხიანად განხორციელდეს პროექტები და ეფექტურად განიკარგოს 
საბიუჯეტო სახსრები.

მჯერა, ხარაგაულელები სწორ არჩევანს გააკეთებთ და ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებას ერთად განვაგრძობთ!
ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

 � დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სკოლების
პედაგოგების,აგრეთვესსიპ-ებისადასახელმწიფოსანმუნიცი-
პალიტეტისმიერდაფუძნებულია(ა)იპ-ებისთანამშრომლების
საარჩევნოაგიტაციაშიმონაწილეობასამუშაოსაათებშიანსამსა-
ხურებრივიმოვალეობისშესრულებისას,მათშორისსოციალურ
ქსელებშიპოლიტიკურიშეხედულებებისგამოხატვისგზით;

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელიაამომრჩევლისთვისრაიმემატერიალურიანარა-
მატერიალურისარგებლისგადაცემაანშესაბამისიდაპირების
გაცემა ამომრჩევლის მიერ ამათუ იმ საარჩევნო სუბიექტის
მხარდაჭერისანმხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველ-
ყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელია ამომრჩევლის იძულება, სხვა პირს გაუმჟღავ-
ნოს საკუთარი არჩევანი, მათ შორის საარჩევნო ბიულეტენის
ფოტოგადაღებისანსაარჩევნოკაბინიდანგამოსვლისშემდეგ
ბიულეტენისსაჯაროდჩვენებისგზით;

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქართულიოცნების“საარჩევნოშტაბიყველაამომრჩეველსდასაჯარომოსამსახურესმოუწოდებს,კენ
ჭისყრისდღემდედაკენჭისყრისდღესდაიცვანქცევისშემდეგიწესები:
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