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გორის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების
მონაწილეობითი პროცესი
გორის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება მოხდა
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მასპინძელ თემთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა აქტიურ დიალოგში და
გადაწყვეტილებების მიღებაში მათი ჩართვის გზით” ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,ოქსფამი” (Oxfam GB), ,,საქართველოს ახალგაზრდა
ეკონომისტთა ასოციაცია”, ,,ველფეარ ფაუნდეიშენი” (Welfare Foundation) და ,,ინვალიდ ქალთა და
ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია - დეა”. ასევე პროექტში აქტიურად იყო ჩართული ამავე
პროექტის ფარგლებში შექმნილი განვითარების კომიტეტი და გორის მუნიციპალიტეტი.
2010 წლის მაისში გორის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა
ასოციაციის” ინიციატივით შეიქმნა ,,განვითარების კომიტეტი”, რომელშიც გაწევრიანდნენ
ადგილობრივი

და

დევნილი

მოსახლეობის

წარმომადგენლები,

ასევე

ადგილობრივი

ხელისუფლების (საკრებულოს და გამგეობის) წევრები. ,,განვითარების კომიტეტის” მიზანს
წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის პროფილის განახლება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების და მათი ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ
ინფორმაციის მოძიება, პრიორიტეტების გამოვლენა და ადგილობრივი განვითარებისათვის
წინადადებების მომზადება.
აღნიშნულ ჯგუფს ჩაუტარდა შესაბამისი ტრენინგები, რომელსაც ფასილიტაციას უწევდა
,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია”.
გორის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის დოკუმენტის მომზადებას კოორდინირებას
უწევდნენ:
შოთა მურღულია - პროექტის ,,ერთად ჩვენ შევძლებთ” ექსპერტი
ოთარ კონჯარია - ,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის” ექსპერტი
გეგმაზე მუშაობდნენ, განვითარების კომიტეტის წევრები:
ვალერ რჩეულიშვილი - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და საინვესტიციო კომისიის წევრი;
ლიდა მშვიდობაძე - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ეკატერინე პაპუკიშვილი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სპეციალისტი;
ნინო ვალიშვილი - საქველმოქმედო ფონდის ,,საქართველოს კარიტასის” წარმომადგენელი;
თამარ ჯავახიშვილი - ,,დნა-ასოციაცია ბუნებისა და განვითარებისათვის”;
იოსებ პაპიტაშვილი - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი;
ნინო შოთნიაშვილი - ,,ხალხის გაზეთის” ჟურნალისტი;
ეკატერინე ქოთოლაშვილი - საზოგადოება ,,ბილიკის” ჟურნალისტი;
ლელა ოქროპირიძე - ბერბუკის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი;
ნათია ღერკენაშვილი - კარალეთის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი;
ნათია ჭოველიძე - კარალეთის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი;
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ილია უთნელიშვილი - ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი.

გეგმის შედგენის პროცესი მოიცავდა შემდეგი ტიპის სამუშაოების შესრულებას:
ინფორმაციის მოძიება-ანალიზი;
მუნიციპალიტეტის ზოგადი პროფილის განსაზღვრა;
მოსახლეობის გამოკითხვა ანკეტირების საშუალებით;
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი;
მუნიციპალიტეტის ხედვის ჩამოყალიბება;
განვითარებისათვის პრიორიტეტების განსაზღვრა;
პრიორიტეტების შესაბამისი სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა;
გეგმის დოკუმენტის მომზადება.
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შინაარსი
1. თვითმმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები
1.1. ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლები
1.2. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შედგენისა და განხორციელების
სამართლებრივი საფუძვლები (ასპექტები)
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2.1.3. ბიზნესსექტორი
2.1.4. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მისიები
2.1.5. სათემო ორგანიზაციები და კავშირები
2.1.6. ადგილობრივი მედია
2.2. გეოგრაფიული მდებარეობა
2.3. ბუნებრივი რესურსები
2.4. ადამიანური რესურსები და სოციალური კაპიტალი
2.5. ინფრასტრუქტურა
2.5.1. სოციალური ინფრასტრუქტურა
2.5.2. ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
2.6. დარგობრივი ეკონომიკა
2.6.1. მრეწველობა
2.6.2. სოფლის მეურნეობა
2.6.3. ტრანსპორტი
2.6.4. ტურიზმი
2.7. სოციალური მდგომარეობა
2.7.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა
2.7.2. იძულებით გადაადგილებული პირები
2.7.3. პენსიონრები კატეგორიების მიხედვით
2.7.4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
2.7.5. სხვა სოციალური ფენები
2.8. საჯარო ფინანსები (ადგილობრივი ბიუჯეტი)
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4.2.3. ერთჯერადი სოციალური დახმარებები
4.2.3.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
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4.2.4.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
4.2.4.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
4.3. პროგრამის მიზნები, ამოცანები, საქმიანობები
4.3.1. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები - პრიორიტეტი #1
4.3.2. წყალმომარაგება - პრიორიტეტი #2
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1. თვითმმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები
1.1. ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლები
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების საფუძველია საქართველოს კონსტიტუცია,
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” ევროპული ქარტია, საქართველოს ორგანული
კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და აქედან გამომდინარე სხვა ნორმატიული
აქტები.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-71 თავით (ძალაშია 2011 წლიდან) დადგენილია ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოთა შექმნის, წარმომადგენლობითი ორგანოების პირდაპირი წესით
არჩევის,

ადგილობრივი

უფლებამოსილებების

თვითმმართველობისა

გამიჯვნის,

და

დელეგირებული

სახელმწიფო

ორგანოებს

უფლებამოსილებების

შორის

მატერიალურ-

ფინანსური უზრუნველყოფის, თვითმმართველი ერთეულის მიერ საკუთარი ქონებისა და
ფინანსების

ფლობის,

თვითმმართველობის

გონივრულ

ფარგლებში,

ზედამხედველობის

ორგანოებზე

სახელმწიფო

ზედამხედველობის

მიზნების

პროპორციულად

განხორციელების

სამართლებრივი გარანტიები.
2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში 69 თვითმმართველი ერთეულია. აქედან 64 მუნიციპალიტეტია და 5 - თვითმმართველი ქალაქი. თვითმმართველ ქალაქებს შორის ერთ-ერთია
საქართველოს დედაქალაქი - თბილისი. თბილისის განსაკუთრებული სტატუსის, ინსტიტუციური
მოწყობისა და უფლებამოსილებების საკითხები რეგულირდება ,,საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონით.
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივ
თვითმმართველობას

განმარტავს,

როგორც

მოქალაქეთა

უფლებას

და

შესაძლებლობას

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, მოაწესრიგონ და მართონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი
პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად.
საქართველოში თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპებია:
მოქალაქეთა

უფლება

მონაწილეობა

მიიღონ

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

განხორციელებაში;
თვითმმართველობის

ორგანოთა

დამოუკიდებლობა

კანონით

მათ

კომპეტენციას

მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტაში;
საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა;
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საჯაროობა;
ანგარიშვალდებულება მოქალაქეთა წინაშე;
სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის ურთიერთთანამშრომლობა და დახმარება;
სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამიჯვნა;
სახელმწიფოსა

და

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

სასამართლოს წესით გადაწყვეტა;
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შორის

დავის

გორის მუნიციპალიტეტი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო-ეკონომიკური დამოუკიდებლობა.
თვითმმართველი ერთეული არის დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, რომელსაც ჰყავს
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, გააჩნია საკუთარი
საჯარო კომპეტენციები, ქონება და ბიუჯეტი.
თვითმმართველი
საკრებულო,

ერთეულის

რომელსაც

ძირითადი

ირჩევს

ინსტიტუციაა

თვითმმართველი

წარმომადგელობითი

ერთეულის

ორგანო

ტერიტორიაზე

-

მცხოვრები

(დადგენილი წესით რეგისტრირებული) საქართველოს მოქალაქეები ოთხი წლის ვადით,
პირდაპირი წესით, შერეული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. შესაბამისად, საკრებულო
შედგება მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული წევრებისაგან. ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი განსაზღვრავს საკრებულოს
განსაკუთრებულ

უფლებამოსილებებს,

რომელთა

გადაწყვეტა

მხოლოდ

საკრებულოს

პრეროგატივაა და მათი დელეგირება თვითმმართველობის სხვა ორგანოებზე დაუშვებელია.
აღნიშნული უფლებამოსილებებიდან შეიძლება გამოიყოს:
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება;
საკრებულოს თავმჯდომარის, რომელიც თვითმმართველი ერთეულის
თანამდებობის პირია, არჩევა;
ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და სხვა.

უმაღლესი

თუმცა, განსაკუთრებული უფლებამოსილებებიდან, შეიძლება ითქვას, უმთავრესია საკრებულოს
უფლებამოსილება დაამტკიცოს როგორც საკუთარი, ისე აღმასრულებელი ორგანოს, მისი
სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების დებულებები, ანუ მოახდინოს თვითმმართველი
ერთეულის

საკუთარი

უფლებამოსილებების

გადანაწილება

თვითმმართველობის

წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებსა და თანამდებობის პირებს შორის.
საკრებულოში

განსახილველი

საკითხების

წინასწარი

მომზადების,

მიღებული

გადაწყვეტილებების აღსრულების ხელშეწყობისა და აღმასრულებელი ორგანოების კონტროლის
მიზნით იქმნება საკრებულოს კომისიები. კომისიის დებულებასა და შემადგენლობას ამტკიცებს
საკრებულო. კომისის თავმჯდომარე აირჩევა საკრებულოს მიერ, საკრებულოს წევრთაგან.
თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოა გამგეობა. იგი შედგება სტრუქტურული
ერთეულებისა (სამსახურები) და ტერიტორიული ორგანოებისაგან (რწმუნებულები). გამგეობის
დებულებასა და სტრუქტურას ამტკიცებს საკრებულო. გამგეობისა და მისი სამსახურების
უმთავრეს ფუნქციას საკრებულოს გადაწყვეტილებათა აღსრულება წარმოადგენს.

1.2.

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების

გეგმის

შედგენისა

და

განხორციელების

სამართლებრივი საფუძვლები (ასპექტები)
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის
მე-2 პუნქტის თანახმად, თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:
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თვითმმართველ

ერთეულში

ინვესტიციების

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელშეწყობა,

დასაქმების

ხელშეწყობის

მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება; თვითმმართველი ერთეულის კეთილმოწყობის,
გამწვანებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების დამტკიცება;
თვითმმართველი ერთეულის სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება
და დამტკიცება.
ეს პროგრამები, მათი შინაარსიდან გამომდინარე სავსებით ლოგიკური და ეფექტიანია
შემუშავდეს, დამტკიცდეს და განხორციელდეს არა ცალ-ცალკე, არამედ, ერთიანი სოციალურეკონომიკური განვითარების გეგმის სახით, რადგანაც ყველა ეს პროგრამა თვითმმართველი
ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად. ერთიანი სოციალურეკონომიკური

განვითარების

სამართლებრივ

საფუძველს

გეგმის

შემუშავების,

წარმოადგენს

დამტკიცებისა

,,ადგილობრივი

და

განხორციელების

თვითმმართველობის

შესახებ”

საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტი, რომლის თანახმადაც გარდა
საკუთარ კომპეტენციებში შემავალი საკითხებისა, თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია
მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხებზე, რომელიც კანონის თანახმად არ განეკუთვნება
ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსილებას და არ არის აკრძალული თვითმმართველი
ერთეულისთვის.
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გორის მუნიციპალიტეტი

2. მუნიციპალიტეტის პასპორტი
2.1. ძირითადი აქტორები
2.1.1. ადგილობრივი თვითმმართველობა
2.1.1.1. წარმომადგენლობითი ორგანო
ადგილობრივი თვითმმართველობის 2010 წლის არჩევნების შედეგად გორის მუნიციპალიტეტში
არჩეულ იქნა წარმომადგენლობითი ორგანო – საკრებულო 31 წევრის შემადგენლობით (10 –
პროპორციული წესით და 21 – მაჟორიტარული წესით). საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩეულ
იქნა ზვიად ხმალაძე, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ – თემურ ხაჩიური.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფარგლებში შექმნილია შემდეგი კომისიები:






დარგობრივი ეკონომიკისა და კომუნალური მეურნეობის კომისია - რომელიც
წარმოდგენილია -10 წევრით;
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია;
საფინანსო-საბიუჯეტო და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისია, წარმოდგენილია - 7 წევრით;
ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისია, წარმოდგენილია 7 წევრით;
ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისია,
წარმოდგენილია 8 წევრით.

საკრებულოში შექმნილია სულ სამი ფრაქცია, სადაც გაერთიანებულნი არიან საკრებულოს
წევრები:




ფრაქცია „დამოუკიდებელი“;
ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“;
ფრაქცია „მაჟორიტარები“.

საკრებულოს

საქმიანობის

ორგანიზაციულ–ტექნიკურ

უზრუნველყოფას

ახორციელებს

საკრებულოს აპარატი, სადაც მუშაობს 21 მოსამსახურე.
2.1.1.2. აღმასრულებელი ორგანო
საკრებულოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას გორის მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს
აღმასრულებელი ორგანო – გამგეობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის 2010 წლის არჩევნების
შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელად შერჩეული და დამტკიცებული იქნა დავით
ხმიადაშვილი. სულ გამგეობაში დამხმარე პერსონალის ჩათვლით მუშაობს 100-ზე მეტი
მოსამსახურე.
გორის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია 7 მუნიციპალური სამსახური, ეს სამსახურები
უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ეფექტურ ფუნქციონირებას და მოქალაქეთა მომსახურებას.
ესენია:
 გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური;
 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური;
 კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;
 სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახური;
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საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;
სახანძრო სამსახური;
ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა სამსახური;
მართვის ტერიტორიული ორგანოები (მუნიციპალიტეტში სულ 22 ტერიტორიული
მართვის ორგანოა).

2.1.2. ცენტრალური ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანოები
გორის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს შიდა ქართლის ადმინისტრაციულ ცენტრს, შესაბამისად
მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
და ასევე ცენტრალური ხელისუფლების შემდეგი ტერიტორიული ორგანოები:


შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო;






შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის სამმართველო;
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გორის სარეგისტრაციო სამსახური;
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს გორის სამსახური;
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის გორის რაიონული
სამმართველო;
სოციალური მომსახურების სააგენტოს გორის მომსახურების ცენტრი;
გარემოს დაცვის ინსპექციის შიდა ქართლის სამმართველო;
განათლების სამინისტროს გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი;
გორის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველო;
გორის რაიონული სასამართლო;
სახელმწიფო ქონების აღრიცხვის და პრივატიზების გორის სამმართველო;
გორის საოლქო საარჩევნო კომისია.









2.1.3. ბიზნესსექტორი
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბიზნესსექტორი არც თუ ისე აქტიურად არის
წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ გვხვდება 34 სამრეწველო საწარმო, 16
სამშენებლო

ორგანიზაცია

და

სავაჭრო

ობიექტები.

ეს

უკანასკნელნი

უზრუნველყოფენ

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფას. გამომდინარე ბიზნესსექტორის
არცთუ მძლავრი განვითარებიდან, საწარმოთა ქონების გადასახადის სახით 2011 წლის ბიუჯეტში
სულ 2 მლნ ლარზე ოდნავ მეტია დაგეგმილი (მ.შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი შეადგენს 1
მილიონ 135 ათას ლარს). უცხოური საწარმოების ფილიალები და წარმომადგენლობები გორის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გვხვდება.
2.1.4. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მისიები
გორის მუნიციპალიტეტში, როგორც მხარის ცენტრში, განლაგებულია რამდენიმე საერთაშორისო
ორგანიზაციის ოფისი და მათი აქტივობა რეგიონში საკმაოდ აქტიურია. ეს განპირობებულია
იმით, რომ მუნიციპალიტეტი კონფლიქტურ რეგიონში მდებარეობს და 2008 წელს განხორციელდა
რუსული აგრესია. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიმართულებით
საქმიანობს შემდეგი საერთაშორისო ორგანიზაციები:
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9 მიგრაციის საერთაშორისო კომიტეტის (IOM) დასაქმების ცენტრი;
9 ნორვეგიული ორგანიზაცია - CARE;
9 წითელი ჯვრის მისია საქართველოში;
9 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება - GTZ;
9 გაეროს საქართველოს ოფისი.
2.1.5. არასამთავრობო ორგანიზაციები
გორის

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

არასამთავრობო

ორგანიზაციები

მრავლადაა

დარეგისტრირებული, თუმცა ბევრი მათგანი რეალურად არ ფუნქციონირებს. 2010 წლის
მდგომარეობით მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი შეადგენს 25-ს. მათი
საქმიანობის ძირითად სფეროებს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების დაცვა, სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველი ფენებისა და დევნილების
უფლებების დაცვა, ქალთა და გენდერულ პრობლემებზე მუშაობა, შშმპ უფლებების დაცვა და სხვა.
გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები:
1. ,,ინვალიდთა კეთილდღეობის ცენტრი”;
2. ,,ქალები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის”;
3. ,,ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის გორის რეგიონული კომიტეტი”;
4. საზოგადოება ,,ბილიკი”;
5. ,,ნაბიჯი მომავლისკენ”;
6. ,,ქალები თანასწორობისთვის”;
7. ,,ქართლის დედა”;
8. ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი ,,სახლი”;
9. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი”
10. საქართველოს კარიტასი;
11. გორის გენდერული თანასწორობის რესურსცენტრი;
12. შიდა ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია;
13. ,,ტონთიო”;
14. შიდა ქართლის დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი;
15. ადამიანის უფლებათა ცენტრის გორის ბიურო;
16. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისი;
17. გორის საინფორმაციო ცენტრი;
18. მომავლის ინიციატივა;
19. სამთავისისა და გორის ეპარქიის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სამსახური
,,გადარჩენის გზა”;
20.ფონდი ტასოს გორის ოფისი;
21. საზოგადოებრივი კავშირი, მეგობრობის ხიდი ქართლოსი;
22. შიდა ქართლის სამოქალაქო განათლების ოფისი;
23. ,,ფსიქია”;
24. გაეროს ასოციაციის გორის ოფისი;
25. გორის სადისკუსიო კლუბი.
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2.1.6. ადგილობრივი მედია
გორის

მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი

ფუნქციონირებს

ერთი

მედია

საკმაოდ

ადგილობრივი

ფართოდაა

წარმოდგენილი.

ტელეკომპანია

(„თრიალეთი“

ტრანსლირებს რეგიონის მასშტაბით), რადიოკომპანია ,,თრიალეთი” და 3 ბეჭდვითი მედია,
რომელთა გავრცელების არეალი ცდება მუნიციპალიტეტის საზღვრებს. მუნიციპალიტეტში
ვრცელდება ასევე თითქმის ყველა ცენტრალური პრესა (,,24 საათი”, ,,კვირის პალიტრა”,
,,რეზონანსი” და სხვა).
ტელერადიოკომპანია თრიალეთი
ტელეკომპანია ,,თრიალეთმა" მაუწყებლობა 1990 წლის ივნისში დაიწყო. ტელეკომპანიამ ნელნელა დაიწყო განვითარება და დღესდღეობით რეგიონის მოსახლეობის 88 პროცენტი უყურებს,
რასაც

ადასტურებს

სხვადასხვა

ორგანიზაციების

მიერ

ჩატარებული

სოციოლოგიური

გამოკითხვები. ტელერადიო კომპანია „თრიალეთი“ ერთ-ერთი პირველი დაარსდა საქართველოს
დამოუკიდებელ ტელევიზიებს შორის. „თრიალეთი“ ეთერში გადის გორის ტელეანძიდან და
გადაცემებს იღებს მთელი შიდა ქართლი. გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ცხინვალის რაიონებს
მოიცავს მისი მაუწყებლობა და სულ დაახლოებით 450 ათასი ადამიანი უყურებს.
„თრიალეთს“ აქვს დღეში ხუთი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში, აქვს არაერთი
თოქშოუ, საყმაწვილო, საბავშვო, რელიგიური და შემეცნებითი სახის გადაცემები. დაარსების
შემდეგ მას არასოდეს შეუწყვეტია მაუწყებლობა და დროთა განმავლობაში იმაღლებდა
მატერიალურ-ტექნიკურ

შესაძლებლობებს.

ტელეკომპანიას

წინსვლაში

ხელს

სხვადასხვა

პროექტებში გამარჯვება უწყობდა.
გარდა

ტელევიზიისა, ექვსი

წელია

რეგიონის

მასშტაბით

მაუწყებლობა

დაიწყო

რადიო

„თრიალეთმა“, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხალხში. რადიო
„თრიალეთმა“

თანამშრომლობის

ხელშეკრულება

გააფორმა

რადიო

„თავისუფლებასთან“.

„თრიალეთი“ სამომავლოდ გეგმავს დილის პროგრამის მომზადებას, რომელიც ასევე პირდაპირ
ეთერში გავა. გადაცემათა უმრავლესობა გადის პირდაპირ ეთერში, არის სატელეფონო ზარები,
ინტერაქტიული გამოკითხვის აპარატურა და ზოგიერთ პროგრამაში არის მორბენალი სტრიქონის
სახით გასული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომელსაც მაყურებელი გზავნის და ღიად
აფიქსირებს საკუთარ შეხედულებებს.
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,,ხალხის გაზეთი”
პერიოდულობა: ყოველკვირეული, გამოდის ორშაბათობით.
ფორმატი: 16 გვერდიანი, I და ბოლო გვერდი ორ ფერში.
გავრცელების არეალი: შიდა ქართლი: გორი, ხაშური, ქარელი,
კასპი, ცხინვალის რეგიონი.
ოფისები: გორი.
დისტრიბუცია: გორი, ხაშური, ქარელი, კასპი, ცხინვალის რეგიონი.
ამ ქალაქების რაიონებში შემავალი სოფლები.
მისამართი: ქ. გორი, თბილისის N 12
ტელეფონი: (8270) 72608, (899) 275591, (899) 282742
ელექტრონული ფოსტა: xalxi@rambler.ru
ვებგვერდი: www.khalkhisgazeti.ge
წყარო: რეგიონული მედიის ასოციაცია, www.grma.ge

,,გორის მაცნე“
იურიდიული სახელწოდება: შპს ,,გორის მაცნე“
გავრცელების არეალი: შიდა ქართლის რეგიონი
დაარსების თარიღი: გაზეთი 1993 წლიდან გამოდიოდა „გორის მოამბის“ სახელწოდებით, 2006
წლის თებერვლიდან - „ლომჭაბუკის“ სახელწოდებით, 2010 წლის აგვისტოდან ,,გორის მაცნის”
სახელწოდებით
გამომცემელი: შპს ,,გორის მაცნე“
ფორმატი/გვერდების რაოდენობა: A3 / 4–8
ტირაჟი: 350
გამოცემული გაზეთის ნომრების რაოდენობა: 230
პერიოდულობა: ყოველკვირეული, გამოდის ოთხშაბათობით
მუდმივი რუბრიკები: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება, კულტურა, სპორტი
ხელმძღვანელები:

მთ.რედაქტორი:

მარიკა

ზაქარაშვილი,

ბალიაშვილი
მისამართი: 1400, გორი, სტალინის ქ. №16
ტელეფონი: 8(270) 7-34-83
ელ.ფოსტა: goris_gazeti@mail.ru
თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა: 8

„ქართლის ხმა“
იურიდიული სახელწოდება: „ქართლის ხმა“
გავრცელების არეალი: შიდა ქართლის რეგიონი
დაარსების თარიღი: 2006 წელი
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გამომცემელი: ასოციაცია „ქართლის ხმა“
ფორმატი/გვერდების რაოდენობა: A3 / 8
ტირაჟი: 600
გამოცემული გაზეთის ნომრების რაოდენობა: 105
პერიოდულობა: 2 კვირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ
მუდმივი რუბრიკები: ახალი ამბები, პოლიტიკა, საზოგადოება, ეკონომიკა, სამართალი, რეგიონი,
კონფლიქტის ზონა, სპორტი, კულტურა, პილპილმოყრილი საკითხავი
მთავარი რედაქტორი: საბა წიწიკაშვილი
მისამართი: 1400, გორი, ჭავჭავაძის ქ.№ 81
ტელეფონი: 8 (270) 7 03 47
ელ.ფოსტა: qartlisxma2006@mail.ru
თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა: 3

2.2. გეოგრაფიული მდებარეობა
გორის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს ცენტრალური ნაწილის,
ისტორიული

ქართლის

დედაქალაქიდან

–

შუაგულში.

თბილისიდან

გორის

მუნიციპალიტეტის

დაშორებულია

75

ცენტრი

კილომეტრით,

საქართველოს

ხოლო

თბილისის

საერთაშორისო აეროპორტიდან 93 კილომეტრით. მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ს12+ს1+ს9+ს4
საერთაშორისო საავტომობილო გზის (სარფი, სამტრედია, გორი, რუსთავი, წითელი ხიდი)
მაგისტრალზე,

ხოლო

ამ

მაგისტრალიდან

მუნიციპალიტეტის

ცენტრამდე

მანძილი

3

კილომეტრია. სარკინიგზო მანძილი თბილისიდან გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრამდე 76
კილომეტრია. ამჟამად დასრულებულია თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით
საავტომობილო

მაგისტრალის

სამშენებლო

სამუშაოები,

აღნიშნულიდან

გამომდინარე,

ორმხრივმოძრაობიანი გზა მგზავრობისთვის საჭირო გზის მონაკვეთს ამცირებს თითქმის 2-ჯერ
და მგზავრობას თბილისიდან გორამდე სულ ნახევარი საათი სჭირდება.
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქი,
აღმოსავლეთით – კასპის, სამხრეთით – ბორჯომისა და წალკის, დასავლეთით – ქარელის
მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 2327,2 კვ.კმ.-ია. მუნიციპალიტეტის
ცენტრი (გორის დასახლება) ზღვის დონიდან 588 მეტრზე მდებარეობს, ხოლო მუნიციპალიტეტის
ცალკეული მთიანი ნაწილები გაცილებით მაღალია. ყველაზე მაღალ წერტილს განეკუთვნება
,,ჯამჯამას“ მწვერვალი თრიალეთის ქედზე, რომელიც ზღვის დონიდან 1780 მეტრზე მდებარეობს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილს წარმოადგენს გორის ვაკე (ტერიტორიის
დაახლოებით 39,7%, ზღვის დონიდან 745 მ.) და შუა მტკვრის ხეობის ძირის ვრცელი ტერასული
ვაკეები, სამხრეთ ნაწილს – თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთა, კვერნაქის ქედი (უმაღლესი
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წერტილის სიმაღლე ზღვის დონიდან 879 მ.) და თრიალეთის ქედის მთისწინეთის ნაწილი.
მთავარი მდინარეებია: მტკვარი, ლიახვი, ტანა, პატარა ლიახვი, მეჯუდა, თეძამი.
ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე. ზამთარი ზომიერად
ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 110C. (იანვრის საშუალო
ტემპერატურა – ვაკეზე -1,5-1,70C; მთიან ზონაში -3,20C; აგვისტოში – ვაკეზე 22,50C; დაბალმთიან
ზონაში

18,60C;

გორის

მუნიციპალიტეტის

ფარგლებში

ყველაზე

ცივი

ტემპერატურა

დაფიქსირებულია -280C, ხოლო მაქსიმალური ტემპერატურა + 400C). ნალექების წლიური
რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო მინიმალური 330 მმ.

SWOT ანალიზი
გეოგრაფიული მდებარეობა
S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

სტრატეგიული
ადგილმდებარეობა
დედაქალაქთან სიახლოვე
ზომიერი კლიმატური პირობები

და

სოფლების გარკვეული ნაწილის დაშორება
მუნიციპალურ ცენტრთან

O - შესაძლებლობები

T - საფრთხეები

მუნიციპალიტეტის ადგილმდებარეობა და
მდიდარი ბუნებრივი რესურსები საშუალებას
იძლევა განვითარდეს სხვადასხვა სექტორები

მუნიციპალიტეტი
ახლოს
იმყოფება
კონფლიქტის ზონასთან, რაც რეალურ გარეგან
საფრთხეს
წარმოადგენს
მისი
განვითარებისთვის

2.3. ბუნებრივი რესურსები
გორის მუნიციპალიტეტი არ გამოირჩევა ბუნებრივი რესურსების სიუხვით, თუმცა მის
ტერიტორიაზე მოიპოვება ბეტონის მსუბუქი შემავსებლები, დიაბაზი, ინერტული მასალები (ქვიშა
და ხრეში). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რესურსები რამდენიმე ჯგუფში
ერთიანდება:
სამშენებლო მასალები და მინერალური რესურსები.


ბეტონის მსუბუქი შემავსებლები - გამოიყენება ცემენტის წარმოებაში, მოიპოვება ლიახვის
ხეობაში, სოფ. მერეთის და ტყვიავის მიდამოებზე;



დიაბაზი - მოიპოვება მდ. ვერის ხეობაში, იყენებენ ქუჩების მოსაკირწყლავად და მასალად;



ინერტული მასალა - ქვიშა და ხრეში, რომელიც რეალიზდება სხვადასხვა სამშენებლო
სამუშაოებისათვის, მოიპოვება ხიდისთავის, ტინისხიდის, ბერბუკის და თედოწმინდის
მიდამოებში;



სამკურნალო მინერალური და ბალნეოლოგიური წყლები - სოფ. ბიისში და გორიჯვარში
არსებობს

გოგირდოვანი

წყლების

საკმაოდ

14

დიდი

რესურსი.

დღესდღეობით

იქ
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ინფრასტრუქტურა

მოშლილია,

თუმცა

გორის მუნიციპალიტეტი

ინვესტორების

მოძიების

და

შესაბიმისი

ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში არსებობს შესაძლებლობა (წყლის დებეტის,
გეოგრაფიული მდებარეობის და სუფთა ჰაერის გათვალისწინებით) ის იქცეს სამკურნალო
ტურიზმის ერთ-ერთ ძლიერ ცენტრად.
ტყის რესურსები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 42,3% (58,8 ათ. ჰა) ტყე და ბუჩქნარია, ტყისშემქმნელი ჯიშებია:
მუხა, წიფელი, რცხილა, ნეკერჩხალი, იფანი, ნაწილობრივ წიწვიანებიც.
სამონადირეო-სარეწაო რესურსები
მუნიციპალიტეტის ფლორა და ფაუნა, ცხოველთა სამყაროს ბიომრავალფეროვნება, დიდი და
პატარა მდინარეები, ბუნებრივი და ხელოვნური ტბები იძლევა სამონადირეო-სარეწაო სფეროს
განვითარების შესაძლებლობას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები –
(არწივი, მწყერი, იხვი, ბატი, კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი
(ვალეშნიკი), ცხოველები (მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი
(ციმორი, კარასი, კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
SWOT ანალიზი

ბუნებრივი რესურსები
S - ძლიერი მხარეები
სამკურნალო
ბალნეოლოგიური
რესურსების სიუხვე
მდიდარი
და
მრავალფეროვანი
რესურსები

W - სუსტი მხარეები
წყლის
ტყის

სანედლეულო
პოტენციალის
მაქსიმალურად
ეფექტურად გამოყენების ხელის შემშლელი
ფაქტორები:
მოუწესრიგებელი; ინფრასტრუქტურა
არაეფექტური მენეჯმენტი

O - შესაძლებლობები

T - საფრთხეები

გოგირდწყალბადოვანი
წყლების
ბაზაზე
საერთაშორისო სტანდარტების სამკურნალო–
გამაჯანსაღებელი ცენტრის აშენება
სამონადირეო მეურნეობების განვითარება

სანედლეულო–რესურსული
წიაღისეულის
ამოწურვა
ბაზარზე არსებული რესურსების მიმართ
მოთხოვნის შემცირება

2.4 ადამიანური რესურსები და სოციალური კაპიტალი
გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რიცხოვნობა (მთელს მუნიციპალიტეტში) 2010 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა - 144 919 ათას კაცს, აქედან ქალაქში ცხოვრობდა – 51,2 ათ.
კაცი, სოფლად კი _ 91,9 ათ. კაცი. ე.ი. ქალაქად ცხოვრობს მოსახლეობის 35.3%, სოფლად კი - 64.7%.
მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 62 კაცს ერთ კვ. კმ.-ზე.
2002

წელს

ჩატარებული

მოსახლეობის

საყოველთაო

აღწერის

მიხედვით,

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა შემდეგნაირად გამოიყურება:
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გორის მუნიციპალიტეტი

 ქართველი _ 92.8% _ 125.8 ათასი კაცი;
 ოსი _ 4.3% _ 5.8 ათასი კაცი;
 სომეხი _ 1.3% _ 1.8 ათასი კაცი;
 რუსი _ 0.8% _ 1.1 ათასი კაცი;
 აზერბაიჯანელი _ 0.4% _ 0.5 ათასი კაცი;
 უკრაინელი _ 0.08% _ 0.1 ათასი კაცი;
 ბერძენი _ 0.07% _ 0.09 ათასი კაცი;
 აფხაზი _ 0.03% _ 0.04 ათასი კაცი.
შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვითდასაქმებულია და ძირითადად ეწევა
სოფლის

მეურნეობას

საკუთარ

საკარმიდამო

ნაკვეთებზე.

ოფიციალური

სტატისტიკით,

უმუშევრობის დონე მუნიციპალიტეტში 13%-ს შეადგენს, თუმცა რეალურად ის გაცილებით მეტია.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სულ 21 ტერიტორიულ ორგანოშია თავმოყრილი (იხ. ცხრილი

#1), რომლის მიხედვითაც 2010 წელს ჩატარდა მაჟორიტარული არჩევნები. აღნიშნულ
ტერიტორიულ ორგანოებში გაერთიანებულია 96 სოფელი. ყველაზე დიდ ტერიტორიულ ორგანოს
ქალაქი გორი წარმოადგენს.

ცხრილი #1. მოსახლეობის რაოდენობა ტერიტორიული ორგანოებისა და სოფლების მიხედვით 2010
წ. 1 იანვრის მდგომარეობით
#

teritoriuli organo

sofeli

mosaxleoba/kaci

1

qvaxvreli

qvaxvreli

2371

ufliscixe

728

velebi

25

ateni

3069

wedisi

283

bnavisi

281

olozi

137

Rvarebi

38

tinisxidi

1907

orTaSeni

514

Tedowminda

732

Sindisi

3480

fxvenisi

1280

yelqceuli

1000

qvemo xviTi

1200

variani

1680

axaldaba

1770

saqaSeTi

1120

2

3

4

5

ateni

tinisxidi

Sindisi

variani
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6

7

8

9

10

11

12

გორის მუნიციპალიტეტი

devnilebi

400

araSenda
varianis
meurneoba
Zevera

770

1300

qiwnisi

1900

saTemo

560

SerTuli

360

tyviavi

2700

flavi

1600

flavismani

200

marana

700

axalubani

540

qveSi

1396

axrisi

780

aZvi

326

mumlaanT kari

200

jariaSeni

345

cicagiaanT kari

269

qvemo arcevi

635

dici

1350

qordi

910

arbo

325

qvemo SavSvebi

227

SavSvebi

300

nawreti

594

wiTelubani

724

nadarbazevi

310

xurvaleTi

691

devnilebi

430

tirZnisi

2320

meRvrekisi

868

ergneTi

784

Tergvisi

221

browleTi

847

skra
devnilebi

1137
297

axalxiza

407

rieTi

398

didi gorijvari

83

Zevera

tyviavi

axalubani

dici

SavSvebi

tirZnisi

skra

17

400
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13

14

15

16

17
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patara gorijvari

82

koSkebi

185

zemo boSuri

160

qvemo boSuri

176

biisi

53

bobnevi

191

tusrevi

54

yvelaanT ubani

57

levitana

233

ormoci

60

mereTi

1470

karbi

810

qere

790

koSka

260

gugutiaanT kari

180

zardiaanT kari

138

karaleTi
devnilebi

4118
1617

didi garejvari

895

patara garejvari

1769

saTburis
dasaxleba

95

mejvrisxevi

3936

zerti

2682

kvarxeTi

475

fabrikis
dasaxleba

357

qvemo niqozi

635

zemo niqozi

920

zemo xviTi

865

boSuri

mereTi

karaleTi

mejvrisxevi

niqozi

18

xidisTavi

xidisTavi

3890

19

zeRduleTi

zeRduleTi

1070

berSueTi

1180

kirbali

507

zemo sobisi

560

qvemo sobisi
qvemo
axalsofeli
axalSeni

665

berbuki

984

20

berbuki

18

850
150
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qalaqi gori

21

devnilebi

450

rexa

1058

sveneTi

1578

Tortiza

1136

xelTubani

3549

qalaqi gori

51200

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

2.5. ინფრასტრუქტურა
2.5.1. სოციალური ინფრასტრუქტურა
სოციალური ინფრასტრუქტურა გორის მუნიციპალიტეტში საშუალოდ არის განვითარებული.
ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე თავისებურ გავლენას ახდენს დედაქალაქთან სიახლოვე, რის
გამოც

ხშირად

დედაქალაქში

ჩატარებული

რეფორმების

სწრაფად

ათვისება

ხდება.

ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგეს ადგილობრივი საჯარო ფინანსების სიმწირე, რომელიც
სოციალური ინფრასტრუქტურის სწრაფად განვითარების საშუალებას არ იძლევა.
სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებები
2010 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 66 საჯარო სკოლა და 7 სამუსიკო
სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლამდელი დაწესებულებების (საბავშვო ბაღები) რაოდენობა შეადგენს
48-ს. ისინი ძირითადად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. გორში მდებარეობს
ასევე 2 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (გორის სასწავლო უნივერსიტეტი და გორის
სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი) და 3 პროფესიული განათლების სასწავლო ცენტრი
(შიდა ქართლის საერო კოლეჯი, საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინოსახელობო პროფესიული განათლების სასწავლო ცენტრის ფილიალი გორში და ქალაქ გორის გ.
ხარაულის სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯი ,,აღმზრდელი”). ყველა ზემოაღნიშნულ
სასწავლო დაწესებულებაში სტუდენტთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 3581-ს.
კულტურისა და დასვენების ობიექტები
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებები
და გასართობი ცენტრები, ქ. გორში ფუნქციონირებს გიორგი ერისთავის სახელობის გორის
სახელმწიფო

აკადემიური

თეატრი

და

კინოთეატრი

,,გამარჯვება”.

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე ასევე ფუნქციონირებს კულტურისა და სპორტის შემდეგი ორგანიზაციები:
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1.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

2.

საქართველოს მწერალთა სახლის შიდა ქართლის სამხარეო ორგანიზაცია

3.

ანა ფერაძის სახელობის გორის სამხატვრო სკოლა

4.

გორის ხალხური შემოქმედების სახლი

5.

დ. ჩუბინიშვილის სახელობის გორის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრი

6.

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

7.

სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი გორი

8.

ქალთა კამერული გუნდი

9.

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

10.

ცენტრალური სასპორტო სკოლა

11.

ჭიდაობის სკოლა

12.

საფეხბურთო სკოლა

13.

კრივის სკოლა

მუზეუმები
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 7 მუზეუმი მდებარეობს:
1. სერგი მაკალათიას სახელობის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი.
2. ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმი
3. ალ. ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი
4. საბრძოლო დიდების მუზეუმი
5. უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალი
6. იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
7. სტალინის სახლ-მუზეუმი
კულტურული ძეგლები
გორის მუნიციპალიტეტში მრავალი ისტორიული და კულტურული ძეგლია. მთებზე და ხეობებში
განლაგებულია მრავალი ქვით ნაშენი ციხე-სიმაგრეები, კოშკები, ტაძრები, ძველი ნასოფლარები.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია კლდეში ნაკვეთი ნაქალაქარი უფლისციხე, გორის ციხე, ატენის
სიონის ტაძარი, ვერის ციხე, გორიჯვარი, ერეკლეს აბანო და სხვ. საქართველოს კულტურის,
ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მონაცემებით, გორის მუნიციპალიტეტში სულ
კულტურული მემკვიდრეობის 136 ძეგლია, მათ შორის 53 უშუალოდ ქალაქ გორში მდებარეობს.
ამასთან აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ ძეგლთა დიდი ნაწილი ეკლესია-მონასტრებს წარმოადგენს
და შესაბამისად საპატრიარქოს საკუთრებაშია (საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს
მართლმადიდებლურ სამოციქულო ავტოკეფალურ ეკლესიას შორის დადებული საკონსტიტუციო
შეთანხმების (კონკორდატის) შესაბამისად). საცხოვრებელი სახლები, რომელთაც მინიჭებული
აქვთ ძეგლის სტატუსი, კერძო მფლობელობაშია, ხოლო საფორტიფიკაციო და სხვა სახის
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები კი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას. ქვემოთ
წარმოდგენილია რამდენიმე კულტურული ძეგლის დახასიათება და ისტორიული მნიშვნელობა.
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უფლისციხე
კლდეში ნაკვეთი ნაქალაქარი უფლისციხე
მდებარეობს გორიდან 12 კმ.-ზე მდინარე
მტკვრის

მარცხენა

გამოკვეთილია
ფერდობზე,
ქვიშაქვის
უფლისციხე

სანაპიროზე.

კვერნაქის
ადვილად

მასივში.

ქედის

სამხრეთ

დასამუშავებელ

ფართობი

შედგება სამი

იგი

9.5

ჰა.

უბნისაგან და

შეიცავს ძვ. აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
ანტიკური

ხანის

დამახასიათებელ

შიდა

ქალაქისათვის

კომპონენტებს:

ზღუდეს,

თხრილს, რამდენიმე შესასვლელს, გვირაბს,
წყალსადენს და წყალსაწრეტი არხების ქსელს. უფლისციხის ჩრდილოეთით, 700-800 მეტრის
დაშორებით მდებარეობს დიდი კლდეკარი, რომლის სიმაღლე 10 მეტრს, ხოლო სიგანე 3-4 მეტრს
აღწევს. იგი გამოკვეთილია ჩვ. წ. აღ-მდე. VI-V საუკუნეებში და წარმოადგენს ერთ-ერთ უძველეს
ძეგლს კავკასიის ამ სახის ძეგლებს შორის. კლდეკარი მონაკვეთია იმ დიდი სავაჭრო-სატრანზიტო
გზისა, რომელიც შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს კასპიის ზღვის ქვეყნებთან აკავშირებდა. ქალაქის
საკმაოდ შემაღლებულ ადგილას დგას აგურით ნაშენი სამეკლესიანი ბაზილიკა, რომელიც IX-X
საუკუნეებით თარიღდება.
არქეოლოგიური გათხრებით გამოვლენილი მასალები (აგრარული კულტების სალოცავი, კლდეში
ნაკვეთი საწნახელები, ვაზის სასხლავი დანები, რკინის სახნისი, კევრები, რიტუალური
დანიშნულების ნივთები, ოქროს, ვერცხლის, რკინის, ძვლის, ქვის, თიხის სამკაულები,
ქანდაკებები და სხვა), ხელოსნური ნაწარმის სიმრავლე, მრავალფეროვნება და მხატვრული
სინატიფე იმაზე მიგვანიშნებს, რომ უფლისციხე უძველესი დროის ხელოსნური წარმოების
მნიშვნელოვანი ცენტრი უნდა ყოფილიყო. ამასთან, აქ განვითარებული იყო მეურნეობის ისეთი
დარგები, როგორიცაა: მევენახეობა, მემინდვრეობა, მეცხოველეობა, მეთევზეობა და სხვა.

გორის ციხე

არქეოლოგიური მასალებით დასტურდება, რომ გორის ციხის ადგილას ძვ.წ. I ათასწლეულის
ბოლო საუკუნეებში ძლიერი სიმაგრე ყოფილა და მის გარშემო მოსახლეობა ცხოვრობდა. თუმცა,
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პირველად ისტორიულ წყაროებში ეს ციხე მხოლოდ VII ს-ში იხსენიება. გორის ციხე ერთ-ერთი
უძლიერესი და კარგი კონსტრუქციის ციხეა საქართველოს მასშტაბით.
არქიტექტურული ძეგლი დგას ქალაქის ცენტრში, კლდოვან ბორცვზე. ციხის მნიშვნელოვანი
ნაწილი განვითარებულ ფეოდალურ ხანას განეკუთვნება, ნაწილი – XVII საუკუნის შუა ხანებს.
ციხე შედგება ორი დიდი მონაკვეთისაგან: ზედა პლატოზე მდებარე ოვალური ციტადელისა და
დასავლეთით ფერდობზე ნაგები ,,ცხრაკარასაგან“. ციტადელის აღმოსავლეთ მონაკვეთში მცირე
ეკლესიის ნანგრევებია. ეკლესია თარიღდება XI-XII სს-ით.
ციხე ძირითადად ნაგებია რიყისა და ნატეხი ქვით. აქა-იქ გამოყენებულია აგურიც. ნაგებობას
ეტყობა მრავალჯერ გადაკეთების კვალი. ძირითადი ნაწილი აღდგენილია 1632-33 წწ., როსტომ
მეფის მიერ. დღევანდელი სახე ციხემ 1765 წელს მიიღო, როცა იგი საფუძვლიანად შეაკეთა მეფე
ერეკლე II-მ. ციხის თავდაპირველი შესასვლელი არ ჩანს. XVII-XVIII სს-ებში შესასვლელი სამხრეთ
კედლის შუაში იყო. აქ იდგა კოშკი, რისგანაც შემორჩენილია მხოლოდ კამეროვანი ჭიშკარი. ციხეს
დასავლეთით ჰქონდა გვირაბი მდინარიდან წყლის ამოსაზიდად და წყალსაცავი.
ციხე პირველად მოხსენიებულია VII ს-ის ამბებთან დაკავშირებით (ჯუანშერი). იგი ნახსენებია
გვიანდელი ფეოდალური ხანის მრავალ წყაროშიც. ციხე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სიმაგრე
იყო. მისი დაუფლება ნიშნავდა პოლიტიკურ ბატონობას მთელ შიდა ქართლზე.

ატენის სიონი
ატენის

სიონის

კილომეტრზე

ტაძარი

მდებარეობს,

გორიდან
მდინარე

12
ტანას

მარცხენა ნაპირას, ფრიალო კლდის კედელზე.
თარიღდება VII საუკუნის I ნახევრით. ტაძარი
ცენტრალურ-გუმბათოვანია. იმეორებს მცხეთის
ჯვრის არქიტექტურას და ფორმებს, თუმცა
რამდენადმე

შეცვლილი

პროპორცია

აქვს.

ტაძრის გეგმის საფუძველია ჯვარი, რომლის
აფსიდიან დაბოლოებებს შორის მოთავსებულია
ოთხი

საკანი.

ჯვრის

შიდა

მკლავების

გადამკვეთ ცენტრალურ სივრცეზე გუმბათია
აღმართული.
ტაძრის კედლებზე შემორჩენილია სხვადასხვა დროის ქართული ასომთავრული უნიკალური
წარწერები და მინაწერები, რომლებშიც მოხსენიებულნი არიან ისტორიული და სხვა პირები,
მოცემულია თარიღები და ცნობები. წარწერები საყურადღებოა ენისა და დამწერლობის
თვალსაზრისითაც. ისინი მდიდარ მასალას გვაძლევენ საქართველოს ისტორიის, კულტურის,
ენისა და პალეოგრაფიის მთელი რიგი საკითხების კვლევისათვის.
ატენის სიონის ინტერიერში, რესტავრაციისას ქვის ზედაპირზე გამოვლინდა უძველესი დეკორის
ფრაგმენტები. ტაძრის ინტერიერი მთლიანად მოიხატა XI საუკუნის II ნახევარში. წერის მანერის
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და ტექნიკური ხერხების მიხედვით გაირჩევა რამდენიმე მხატვრის ხელი. მიუხედავად ამისა,
მხატვრობის

იკონოგრაფიული

იკონოგრაფიული

სქემა

და

ძველ

მხატვრული

ქართულ

ჩანაფიქრი

ტრადიციას

მისდევს

ერთიანია.
და

მოხატულობის

ნაწილობრივ

იმითაც

განისაზღვრება, რომ ტაძარი ღვთისმშობლის სახელობისაა.
ატენის სიონის ტაძარი საპატრიარქოს მფლობელობაშია და გააჩნია ძეგლის სტატუსი.

გორიჯვარი
გორიჯვარის არქიტექტურულ-ისტორიული ძეგლი დგას მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, მთაზე,
გორიდან 3 კმ.-ის მანძილზე. შემორჩენილია XVII საუკუნის გალავანი და დღემდე შეუსწავლელი
ნაგებობის ორი სართული. აღსანიშნავია, რომ ძეგლზე დამონტაჟებულია დეკორატიული
განათება, რაც ღამით ქალაქიდან კარგ ვიზუალურ ეფექტს ქმნის.

სკვერები და პარკები
გორში მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 32 სკვერი და გაზონი
(იხ. ცხრილი #2). საერთო ფართობით 202 782 კვ.მ. გორის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
ყოველწლიურად
გამოიყოფა

სახსრები

აღნიშნული

სკვერებისა

და

გაზონების მოვლა – პატრონობისათვის (კერძოდ ხდება
მათი

დასუფთავება,

გაკრეჭვა,

მორწყვა

დაბარვა,

გათოხვნა,

ცისტერნებით

ან

გაზონების
სპეციალური

ონკანებით და ა.შ.). გორში მდებარე სკვერებისა და
პარკების

დიდი

ნაწილი

კეთილმოწყობილია

და

განათებულია.

გორის ცენტრალური ბაღი ,,ახალბაღი“
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ცხრილი #2. სკვერებისა და პარკების რაოდენობა და მათი ფართობი
ფართი /
კვ.მ.

დასახელება
1

9 აპრილის სახელობის სკვერი

166

2

ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის სკვერი

961

3

ჭავჭავაძის ქუჩაზე, თეატრის წინამდებარე მწვანე ზოლი

423

4

გორის სახელმწიფო თეატრის სკვერი

4603

5

გ. ცაბაძის სახელობის სკვერი

6

ოქონის ნიშის სკვერი

1821

7

ჭავჭავაძის ქუჩაზე, გიგის სახელობის სკვერი

282

8

გაზონები ჭავჭავაძის ქუჩაზე

1456

9

ჭავჭავაძის ქუჩაზე, გორის უნივერსიტეტის სკვერი

830

10

სკვერი ჭავჭავაძის ქუჩაზე ,,კვერნაქის " დასახლებაში

296

11

12

გაზონები სტალინის ქუჩაზე

3600

12

გაზონები სტალინის მოედანზე

1022

13

სკვერი დ. ამილახვრის ქუჩაზე მე-3 საჯარო სკოლასთან

1265

14

ცენტრალური შადრევნის სკვერი სტალინის ქუჩაზე

1885

15

დიდების მუზეუმის სკვერი

120

16

,,შიოს" წყაროს სკვერი

273

17

სკვერი სტალინის ქუჩაზე № 31 კორპუსთან

527

18

სკვერი სამხატვრო სკოლის წინ

489

19

პოლიციის მთავარი სამმართველოს წინამდებარე წრე და გაზონები

1577

20

მწვანე ფერდობი სუხიშვილის ქუჩაზე

6260

21

მწვანე ზოლი მამარდაშვილის ძეგლთან სუხიშვილის ქუჩაზე

142

22

დავით აღმაშენებლის გამზირის გაზონები

7600

23

წმინდა სამების ეკლესიისა და სასაფლაოს მიმდებარე მწვანე ზოლები

1700

24

შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერი

255

25

,,ლომჭაბუკის“ სკვერი

6940

26

26 მაისის სანაპიროზე გაზონები

4287

27

სკვერი გურამიშვილის ქუჩაზე

2040

28

მშვიდობის გამზირის გაზონები

6500

29

ორი სკვერი მშვიდობის გამზირის დასაწყისში

1250

30

გაზონები შინდისის გზატკეცილზე

3820

31

გორის ცენტრალური დასასვენებელი პარკი - ,,ახალბაღი“

140000

32

სკვერი კეცხოველის ქუჩაზე

380
202782

ჯამი

2.5.2. ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
გორის

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

საავტომობილო

გზების

შემდეგი

სახეებია:

საერთაშორისო – ,,თბილისი – სენაკი – ლესელიძის ავტომაგისტრალის მონაკვეთი”, რომლის
სიგრძე შეადგენს 27.3 კმ.-ს; შიდა სახელმწიფოებრივი გზები – 68.8 კმ.-ს და მუნიციპალური გზები
– 351.8 კმ.-ს. მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე გამავალი საერთაშორისო ავტომაგისტრალი და
შიდა

სახელმწიფოებრივი

მნიშვნელობის

გზები

24
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ასფალტობეტონიანია. რაც შეეხება შიდა მუნიციპალურ გზებს 115 კმ. მოასფალტებულია, ხოლო
დანარჩენი ხრეშიანი -236,8 კმ. როგორც ვხედავთ, მუნიციპალური გზების უმეტესი ნაწილი (67,3%)
ჯერ კიდევ მოხრეშილია და საჭიროებს შავ საფარს, მიუხედავად იმისა, რომ გზების
ექსპლუატაციასა და მოვლა-შენახვაზე ბოლო ორი წლის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან

დაიხარჯა

6,7

მლნ.-მდე

ლარი.

მოხრეშილი

გზები

განსაკუთრებით

მუნიციპალიტეტის პერიფერიულ ნაწილშია და ძირითადად სოფლებს აკავშირებს ერთმანეთთან.
რაც შეეხება ქალაქის შიდა გზების მდგომარეობას, სულ ქალაქ გორში არსებობს 158 ქუჩა, მათი
საერთო სიგრძე 82,7 კმ.-ია. აქედან 67,3 კმ. მოასფალტებულია, დანარჩენი მოხრეშილი.
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ 22 ხიდი მდებარეობს, სიგრძით 1250 მეტრი.
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური მნიშვნელობის გზების და ხიდების
მშენებლობას ახორციელებს 13 ძირითადი სამშენებლო ორგანიზაცია და სამი ინდივიდუალური
მეწარმე (იხ. ცხრილი #3).
ცხრილი #3. სამშენებლო ორგანიზაციები
#

ორგანიზაციის
დასახელება

საქმიანობის
პროფილი

1

ს/ს #3 სამშენებლო
ტრესტი
შპს ,,იბოლია"

2
3
4

შპს #1 საგზაო
სამმართველო
შპს ,,აგროტერმინალი“

სიმძლავრე
მლნ. ლარი

აღჭურვილობის
დონე

სამოქალაქო და
სამრეწველო
მშენებლობა

3, 200 000

კარგი

საგზაო მშენებლობა
და რეაბილიტაციის
სამუშაოები

6, 000 000

კარგი

საგზაო მშენებლობა

5, 936 000

საშუალო

საგზაო მშენებლობა

0, 100 000

კარგი

0, 100 000

კარგი

5

ს/ს ,,აგროტექსერვისი“

სოფ. მეურნეობის
მომსახურება,
ტექნიკის რემონტი
და მომსახურება,
სამშენებლო
სამუშაოები

6

ინდ. მეწარმე ,,კლიმენტი
გოგიჩაიშვილი“

სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები

0, 050 000

კარგი

7

შპს ,,გორიგაზმშენი“

სამშენებლო
სამონტაჟო
სამუშაოები

1, 000 000

კარგი

8

ინდ.მეწარმე ,,ზვიად
ლომიძე“

სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები

0, 050 000

კარგი
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სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები

1, 554 662

საშუალო

10 შპს ,,დავითი“

წყლის და
საკანალიზაციო
ქსელის
რეაბილიტაცია

0, 054 480

საშუალო

11 შპს ,,გიო“

სამშენებლო
სამონტაჟო
სამუშაოები

0, 297 000

საშუალო

0, 300 000

საშუალო

0, 040 000

საშუალო

9

შ.პ.ს. ,,არქმშენსტუდია
2002“

12 შპს ,,გორმშენი“
13 ინდ. საწარმო ,,გაზმშენი“
14 შპს ,,მოდერნი 2007“

15

შპს ,,მშენებელი“

16 შპს ,,იმპულსი 07“

სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები
გაზის დაპროექტება
საპროექტო და
სამშენებლო
სამუშაოები

0, 027 947

საშუალო

სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები
სამშენებლო და
სარემონტო
სამუშაოები

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

დასუფთავება და ნაგავსაყრელი
გორის მუნიციპალიტეტში არსებობს ერთი ნაგავსაყრელი ქ. გორის სამხრეთ-აღმოსავლეთით.
ფართი 5 ჰა. წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი მოცულობა – 93660 კუბ.მ.
დასუფთავებაზე დაწესებული მოსაკრებლის მოსახლეობის მიერ გადახდისუნარიანობა შეადგენს –
32%-ს.
საბინაო ფონდი
დღეის მდგომარეობით გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საბინაო ფონდი არ არსებობს.
მრავალბინიანი სახლების 60% - ბოლო სამ წელიწადში შეეცვალათ სახურავები. პრობლემად
დარჩა შიდა წყალგაყვანილობა და საკანალიზაციო სისტემები ბინების 95%-ში. რაც შეეხება კერძო
საბინაო ფონდს, ბინების 20% ძველია და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთება-გამაგრებას.
წყლის ძირითადი არტერიები
წყლის რესურსები საკმაო რაოდენობითაა წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტში. რესურსების
ძირითადი წყაროა ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები. გვხვდება სამკურნალო
გოგირდწყალბადოვანი წყლები. ძირითადი მდინარეებია: მტკვარი, დიდი და პატარა ლიახვი,
მეჯუდა, ტანა, ტორტლა, ჭარებულა, ოტრისხევი, კოშკების წყალი. ჰიდრორესურსების
მეურნეობრივი მნიშვნელობა გამოიხატება მათი ირიგაციული მიზნით გამოყენებაში,
შესაძლებელია მცირე ჰესების მოწყობაც.
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გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 121 სათავე ნაგებობაა, აქედან 6-ზე
წყლის აღება ხდება ჰორიზონტალური დრენაჟის საშუალებით, 1 – შახტური ჭებით, ერთზე –
სიფონური მიწისქვეშა სისტემით, 114-ზე კი ჭაბურღილებით.
მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ქსელის საერთო სიგრძეა 351,5 კმ. მათ შორის ქალაქის ქსელი –
97,5 კმ, სოფლების – 254 კმ. საკანალიზაციო ქსელის საერთო სიგრძეა 40,2 კმ.
მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მდგომარეობა კი შემდეგნაირია:
1. ქ. გორი – 100 %
2. სოფლები – 75 %
მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა სასმელი წყლის სისტემა მოძველებული და ამორტიზებულია და
საჭიროებს სარემონტო სამუშაოებს.
სამედიცინო-ამბოლატორიული დაწესებულებები
გორის

მუნიციპალიტეტში

მოსახლეობას

ემსახურება

საავადმყოფო-პოლიკლინიკური,

პოლიკლინიკურ-ამბოლატორიული გაერთიანებები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები და
სამედიცინო-სასწრაფო დახმარება 03. აგრეთვე არსებობს კერძო სამედიცინო დაწესებულებები და
სამხედრო ჰოსპიტალი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო ამბოლატორიები მდებარეობს
თითქმის ყველა ტერიტორიულ ორგანოში.
გორის მუნიციპალიტეტში არსებობს ჯანდაცვის შემდეგი ობიექტები:
1. სამხედრო ჰოსპიტალი;
2. ქალაქის საავადმყოფო ,,გორმედი”;
3. ბავშვთა საავადმყოფო ,,იავნანა”;
4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;
5. სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური;
6. სამშობიარო სახლი ,,მომავალი”;
7. ფსიქიატრიული დისპანსერი შპს ,,ფსიქია”;
8. შპს ,,ონკოლოგიური დისპანსერი”;
9. შპს გორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ,,03”;
10. შპს ,,სამედიცინო პრეპარატები, სისხლის გადასხმა”;
11. შპს ,,ნარკოლოგიური ცენტრი”;
12. შპს ,,ტყვიავის საავადმყოფო”;
13. შპს ,,შინდისის საავადმყოფო”;
14. შპს ,,ნიქოზის საავადმყოფო-ამბულატორია”;
15. შპს ,,ესკულაპე” – ბავშვთა პოლიკლინიკა;
16. შპს ,,ჯანმრთელი მომავალი” – ბავშვთა პოლიკლინიკა;
17. შპს ,,პანაცეა” – პოლიკლინიკა;
18. შპს ,,მედეა” ამბულატორია.
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უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოჩამოთვლილი სამედიცინო დაწესებულებები როგორც ტექნიკური
აღჭურვილობით, ასევე მედპერსონალის კვალიფიკაციით სრულიად აკმაყოფილებს სამედიცინო
მომსახურების თანამედროვე სტანდარტებს.

SWOT ანალიზი
ინფრასტრუქტურა

S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს
საერთაშორისო და სახელმწიფო მნიშვნელობის
გზების გარკვეული მონაკვეთი
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანად
დაფარულია ფიჭური კავშირგაბმულობით
მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულია
დასუფთავების სისტემა
მდიდარი კულტურული მემკვიდრეოაბა

ადგილობრივი გზების და ხიდების უმეტესობა
არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს
მოძველებული წყალმომარაგების სისტემა

O - შესაძლებლობები
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
ხიდების რეაბილიტაცია
წყალმომარაგების სისტემის გამართვა

T - საფრთხეები
და

კონფლიქტის ზონასთან სიახლოვე, რაც ასევე
საფრთხეს
უქმნის
ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნებასა და განვითარებას
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2.6. დარგობრივი ეკონომიკა
2.6.1. მრეწველობა
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:
სოფლის მეურნეობა, შიდა მეურნეობის გადამუშავება, მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა,

ვაჭრობა,

მმართველობა,

განათლება,

ჯანდაცვა,

სხვა

მომსახურება.

მუნიციპალიტეტის დარგობრივ სტრუქტურაში 2009 წელს ყველაზე დიდი წილი 20,2% სოფლის
მეურნეობას ეჭირა (იხ. დიაგრამა №1). აღსანიშნავია, რომ დარგობრივ ეკონომიკაში 16,6%-ით არის
წარმოდგენილი მმართველობის მიერ გაწეული მომსახურება.

dargobri vi struqtura gori s
mun i ci pal i tetSi

soflis meurneoba
Sida meurneobis
gadamuSaveba
mrewveloba

12,10%

12,40%

5,60%

mSenebloba
16,60%

14,80%

5,00%
2,70%
5,80%

4,80%

vaWroba
transportikavSirgabmuloba
mmarTveloba
ganaTleba

20,20%
jandacva
sxva momsaxureoba

მთლიანი მუნიციპალური პროდუქციის ხვედრითი წონა ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში
შეადგენს 1.68%, ხოლო მთლიანი მუნიციპალური პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე - 2080
ლარია.
მუნიციპალიტეტში ძირითადი მაპროფილებელი პროდუქციის სახეებია: ხორბლის ფქვილი,
საკონსერვო ნაწარმი, ვაშლის კონცენტრატი, ალკოჰოლური სასმელები, სპირტი, სასოფლოსამეურნეო წარმოების პროდუქტი (ხილი, ბოსტნეული).
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გორის მუნიციპალიტეტში ძირითადად 26 საწარმოა წარმოდგენილი, სადაც დასაქმებულია 800-ზე
ოდნავ მეტი ადამიანი (იხ. ცხრილი #4). მათ მიერ წლის განმავლობაში წარმოებული პროდუქციის
საერთო ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 41 მილიონ 599,3 ათას ლარს. საწარმოთაგან
ზოგიერთი

დროებით

გაჩერებულია

ან

სეზონურად

მუშაობს.

უმთავრეს

პრობლემას

დანადგარების სიძველე და ინვესტიციების სიმწირე წარმოადგენს.

ცხრილი #4. გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოები
№
1

ორგანიზაციის დასახელება
შპს ,, ჯეოკონცენტრატი“

დასაქმებულთა
რაოდენობა

წლიური
ბრუნვა
/ლარებში/

ხილის კონცენტრატი

105

250000
250000

ორგანიზაციის
საქმიანობის სფერო

2

შპს ,,სამეგობრო“

ხილის კონცენტრატი

70

3

ტყვიავის კონცენტრატების
ქარხანა

ხილის კონცენტრატი

40

2500000

4

ხილის ექსპორტის კომპანია

ხილის კონცენტრატი

15

200000

5

შპს ,,ჯეჯილი“

წისქვილი

14

200000

6

შპს ,,თეგი“

წისქვილი

22

1200000

7

შპს ,,მიხაილოვიჩი“

წისქვილი

16

300000
180000

8

შპს ,,მინდია“

წისქვილი

14

9

შპს ,,გვანცა“

წისქვილი

14

1023500

10

შპს ,,ფორტე“

წისქვილი

205

31000000

11

ს/ს ,,დილა“

სამრეწველო საქონელი

55

163000

12

შპს ,,დგარი“

რკ/ბეტ კონსტრუქცია

45

2500000

13

ხიდების კონსტრუქციის ქარხანა

რკ/ბეტ კონსტრუქცია

20

20000

14

შპს ,,მილანგი“

მუყაოს ყუთები

20

1009000

15

შპს ,,ზუმი-2007“

ტომრები

13

27200

16

შპს ,,საქართველო“

ღვინის წარმოება

30

400000
34000

17

შპს ,,ატენი“

ღვინის წარმოება

6

18

შპს ,,თავკვერი“

ღვინის წარმოება

0

0

19

შპს ,,ფალავანი“

ღვინის წარმოება

30

120000

20

შპს ,,ლეო“

ღვინის და ლუდის
წარმოება

30

170000

21

ი.მ. ამირან კარიჭაშვილი

ხე-ტყე

8

7000

22

ი.ს. გიორგი ლოლიშვილი

ხე-ტყე

6

1800
6000

23

ი.ს.ტლაშაძე გოჩა

ხე-ტყე

8

24

ი.ს. სოღულაშვილი კახაბერი

ხე-ტყე

8

18000

25

შპს ,,ნიკე“

ხე-ტყე

6

4800

26

ი.მ.აბე ტარუაშვილი

ხე-ტყე

6

15000

27

შპს ,,ტანა“

ხე-ტყე

28
29

შპს ,,მერქანი“

ხე-ტყე

შპს ,,ფიფქია“

ნაყინის წარმოება

30

ს/ს ,,იუპიტერი“

ნაყინის წარმოება

31

შპს ,,საური“

ხორბლის

30
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გადამუშავება
32

შპს ,,მზიური“

33

შპს ,,აპოლონი“

34

ი/ს ,,ალინანო“

ხორბლის
გადამუშავება
ხორც–პროდუქტების
წარმოება
ლიმონათის წარმოება
806

ჯამი

41599300

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

SWOT ანალიზი
მრეწველობა
S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

იაფი სამუშაო ძალა
სამრეწველო დარგების მრავალფეროვნება
ავტომაგისტრალთან სიახლოვე
მიწის რესურსების სიიაფე და მრავალფეროვნება

დაბალი საინვესტიციო აქტვიობა
საბანკო კრედიტების მაღალი პროცენტი
არალიბერალური საგადასახადო ადმინისტირების მექანიზმები

O - შესაძლებლობები

T - საფრთხეები

ადგილობრივი მრეწველობის სუბსიდირება
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა
ლიბერალური საგადასახადო კანონმდებლობის
შექმნა
რეალური, მოქნილი ბიზნესგეგმების შექმნა
ეფექტური მენეჯმენტის განხორციელება და ა.შ.

საგადასახადო ტვირთის უფრო მეტად ზრდა
საშიშროება იმისა, რომ მრეწველებმა
ინვესტიციები ვერ მოიზიდონ
მოსახლეობის შემოსავლების შემცირება
აგრესია და კონფლიქტი რუსეთის მხრიდან

2.6.2 სოფლის მეურნეობა
მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი

უნიკალური ზონაა მეხილეობის განვითარებისათვის, 1990

წლისთვის ხილის ბაღების ფართობები შეადგენდა 18000 ჰექტარს, ყოველწლიურად მზადდებოდა
140-150 ათასი ტონა ხილი, რაიონის შემოსავლების 50%-ზე მეტი მეხილეობაზე მოდიოდა.
ქვეყანაში მიწის რეფორმების განხორციელების შემდგომ პერიოდში მასიური ხასიათი მიიღო
ბაღების ამოძირკვის ტენდენციამ და დღეისათვის ბაღების საერთო ფართობი 10000 ჰექტრამდე
შემცირდა, დარგში შექმნილი ვითარება სხვა ფაქტორებმაც განაპირობა, მოიშალა სამელიორაციო
სისტემები, რადგან ტირიფონისა და სალთვისის მაგისტრალური სარწყავი არხები სათავეს ქ.
ცხინვალიდან იღებს, ოსურ მხარეს კი წლების განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდა აღნიშნული
არხები, მცენარეთა

დაცვისა და აგროქიმიურმა სამსახურებმა მუშაობა შეწყვიტეს, დაიკარგა

ტრადიციული ბაზარი, მუშაობა შეწყვიტეს ხილის გადამამუშავებელმა საწარმოებმა.
კვლავ პრობლემად რჩება ხარისხიანი ხილის რეალიზაციის საქმე, რადგან ადგილობრივი ბაზარი
ვერ უზრუნველყოფს მის რეალიზაციას. სახელმწიფომ და კერძო ინვესტორებმა უნდა იზრუნონ
სოფლის

მეურნეობის

ტექნიკური

გადაიარაღებისათვის,

სამელიორაციო

სისტემების

მოწესრიგებისათვის, მცენარეთა დაცვისა და აგროქიმიური სამსახურების მაღალ დონეზე
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მოწყობისათვის,

დახმარება

სჭირდება

ხეხილის

ნერგის

გორის მუნიციპალიტეტი

მწარმოებელ

ფერმერებსა

და

მოსახლეობას დაბალპროცენტიანი და გრძელვადიანი კრედიტების გამოყოფის საქმეში.
მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია მარცვლეული, უკანასკნელ წლებში
მნიშვნელოვნად შემცირდა ნათესი ფართობი და მოსავლიანობა, ჰექტარზე საშუალოდ იღებენ 1820 ცენტნერს, ნაცვლად 28-30 ცენტნერისა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მთლიანად მოშლილია
ხარისხიანი

ელიტური თესლის წარმოება, დაბალია ნიადაგის ნაყოფიერება, 90-იანი წლების

შემდეგ რაიონში არ შემოსულა ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქები.
გორის რაიონი ყოველთვის ცნობილი იყო უნიკალური ჯიშების (ჩინური, გორული მწვანე და
თავკვერი) ვენახებით, 90-იან წლებამდე ვენახების ფართობს 900 ჰექტარი ეკავა, ყოველ წლიურად
მზადდებოდა 4000 ტონა ყურძენი, ამჟამად ვენახის ფართობები 200 ჰექტრამდე შემცირდა,
რაიონში ვენახების გაშენებისათვის არსებობს მიკრო ზონები. ხიდისთავის, ატენის, ქვახვრელის,
ბნავისის, მეჯვრისხევის, ქვეშის, ფლავის, ახალუბნის კავკასიონის მთის სამხრეთ ფერდობზე
სადაც შეიძლება გაშენდეს 500 ჰექტარი საშამპანურე, ჩინებული და გორული მწვანეს ჯიშის
ვენახები. გაშენების შემთხვევაში თავისუფლად შეიძლება 3000 ათასი ტონა ყურძნის დამზადება.
ვენახების გაშენების და მისი მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო იქნება ინვესტორების მოზიდვა.
მეცხოველეობა - განსაკუთრებით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენება ყოველთვის იყო
რაიონის პრიორიტეტული დარგი, ყოველთვის დიდი ყურადღება ექცეოდა მეწველი ფურების
სულადობის ზრდას და ჯიშობრივი შემადგენლობის გაუმჯობესებას. 90-იან წლებამდე რაიონის
საზოგადოებრივ მეურნეობაში და მოსახლეობაში 20-22 ათასი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი
ითვლებოდა, მათ შორის ძროხა საზოგადოებრივ

სექტორში 7000 სული, მოსახლეობაში 5000.

დღეისათვის პირუტყვის სულადობა მთლიანად მოსახლეობის ხელში გადავიდა და შეადგენს
30000 სულს, მათ შორის ძროხა 19000 სული. ერთ საფურაჟე ძროხიდან შეიძლება მიღებული იქნეს
მინიმუმ 1500 კგ. რძე, სულ 28 500 ტონა. აქედან პირადი მოხმარებისათვის საჭირო იქნება 8500
ტონა. სარეალიზაციოდ რჩება 20000 ტონა რძე. რძის რეალიზაცია დღეის მდგომარეობით ძალიან
გაძნელებულია, რადგან რაიონში არ ფუნქციონირებს რძის გადამამუშავებელი ქარხანა, თუ
სახელმწიფო

ან

კერძო

ინვესტორი

დაინტერესდება

და

ააშენებს

თანამედროვე

რძის

გადამამუშავებელ ქარხანას მუნიციპალიტეტში წარმოება კიდევ უფრო გაიზრდება.
მეცხოველეობის განვითარებისათვის საჭირო იქნება ჯიშთა შემადგენლობის გაუმჯობესება, თუ
მოსახლეობას და ფერმერებს მიეცემათ შეღავათიანი გრძელვადიანი კრედიტები, ჯიშიანი
დეკეულების შესაძენად და სახელმწიფო დაეხმარება შეძენაში, პირუტყვის პროდუქტიულობა
შეიძლება უახლოეს წლებში ორმაგად გაიზარდოს.
გორის მუნიციპალიტეტი როგორც ცნობილია მდებარეობს

ქართულ-ოსური კონფლიქტის

ზონაში, უკანასკნელ წლებში მხარეებს შორის სიტუაციის დაძაბვის შედეგად დიდი ზარალი
განიცადეს ფერმერებმა და მიწების კერძო მფლობელებმა, რადგან ტირიფონისა და სალთვისის
მაგისტრალური სარწყავი არხები სათავეს იღებს

ქ. ცხინვალიდან, არხები მორწყვის სეზონზე

გადაკეტილია და შეუძლებელია მორწყვის გარეშე ბოსტნეულისა და ხილის მოსავლის მიღება.
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გორის მუნიციპალიტეტი

2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების
მოცულობა სახეების მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება:
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, სულ 64400 ჰა,
მათ შორის:
- სახნავი – 21400 ჰა
- მრავალწლიანი ნარგავები – 18200 ჰა
- სათიბი – 2500 ჰა
- საძოვრები – 22300 ჰა
გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილი აგროსაწარმოები არაა
განლაგებული, შესაბამისად ფერმერული მეურნეობებიც ძირითადად ინდივიდუალურ და
მცირემასშტაბიან ხასიათს ატარებს. 2010 წლისთვის სულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 24
ფერმერული

მეურნეობა

და

გაერთიანება

ეწევა

საქმიანობას,

რომლებიც

ძირითადად

მარცვლეულის და ხილის მოყვანით, ასევე პირუტყვის მოყვანით არიან დაკავებულნი (იხ. ცხრილი

#5).
ცხრილი #5. ფერმერული მეურნეობები, ფერმერთა ასოციაციები და სხვა გაერთიანებები 2010
წლისათვის
საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებები (პროფილი)

გამოშვებული პროდუქციის
(შესრულებული სამუშაოს)
მოცულობა, ათასი ლარი

გივი აბალაკი

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი, ქერი)

100 000

2

ლელა გინტური

მარცვლეული (ხორბალი)

56000

3

კახა ტერუნაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

35000

4

ჯემალ ბერიანიძე

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი), მეხილეობა (ვაშლი)

121 000

5

მერაბ ხაჩიური

მარცვლეული (ხორბალი)

21 000

6

ივანე ბითაძე

მეცხოველეობა, რძის
პროდუქცია (ყველი)

14 500

7

ვალერი
ყულუმბეგაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

52 000

8

იაკობ ჭიღლაძე

მარცვლეული (ხორბალი, ქერი)

27 000

9

ვახტანგ ლომსაძე

მარცვლეული (ხორბალი)

38 500

10

ლაშა ვათიაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი)

35 000

11

გოდერძი მერებაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

35 000

12

დავით ელიაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

70 000

#

გაერთიანების
(მეურნეობის) დასახელება

1
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გორის მუნიციპალიტეტი

13

აკაკი გოგინაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

42 000

14

მამუკა იმერლიშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

26 000

15

ალექსანდრე
კაიდარაშვილი

მარცვლეული (ქერი, სიმინდი)

47 000

16

ჟუჟუნა იმერლიშვილი

მარცვლეული (ხორბალი)

53 000

17

იოსებ მაკრახიძე

მარცვლეული (ხორბალი)

35 000

18

ლერი ციცაგი

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი)

20 000

19

ზურაბ ილურიძე

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი)

15 000

20

ილია ვარდანაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი)

15 000

21

გიორგი ახალბედაშვილი

მარცვლეული (ხორბალი,
სიმინდი)

20 000

22

ზაზა გუნდიაშვილი

მარცვლეული,მეხილეობა,
მებოსტნეობა

30 000

23

გოდერძი აკოფაშვილი

მარცვლეული, მეხილეობა

40 000

24

კახა გიუნაშვილი

მარცვლეული, მეხილეობა

30 000

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის მომსახურე
აგრო-ცენტრები, ასევე სერვის ცენტრები და მათი აღჭურვის დონე. ამ მხრივ გორის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხოლოდ 2 მომსახურე აგრო–ცენტრია, რომლის ძირითად
ფუნქციასაც

ფერმერებისთვის

კონსულტაციები,

ასევე

ტექნიკით

და

შხამქიმიკატებით

დახმარება განეკუთვნება (იხ. ცხრილი #6).
ცხრილი #6. სოფლის მეურნეობის მომსახურე აგრო-ცენტრების, სერვისცენტრების რაოდენობა და
მათი მასალებითა და ტექნიკით აღჭურვილობის დონე
საქმიანობის ძირითადი
მიმართულება / პროფილი /

№

ცენტრის დასახელება

1

გორის გაერთიანებული ამხანაგობა
,,გუთნისდედა“

სოფლის მეურნეობის
სავარგულების დამუშავება,
დათესვა და მოსავლის აღება

2

შპს ,,მნათობი“

სოფლის მეურნეობის
სავარგულების დამუშავება,
დათესვა და მოსავლის აღება

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.
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SWOT ანალიზი
სოფლის მეურნეობა
S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

ნაყოფიერი ნიადაგები
ეკოლოგიურად სუფთა გარემო
ორიგინალური ტრადიციები და კულტურა
მრავალფეროვანი სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების ჯიშები

თანამედროვე ფერმერული განათლების დაბალი
დონე
სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის
სიმწირე და არაეფექტური მენეჯმენტი
შემოსავლიანობის დაბალი დონე
ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმიუწვდომლობა
არახელსაყრელი სადაზღვევო სისტემა სოფლის
მეურნეობისათვის

O - შესაძლებლობები

T - საფთხეები

სოფლის მეურნეობის განვითარების
სტრატეგიის შემუშავება
შესაბამისი ინფრასრტუქტურისა და ტექნიკის
რეაბილიტაცია
სათესლე მეურნეობების სტიმულირება
რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელი
მძლავრი ქარხნების შექმნა
გრძელვადიანი და იაფი საკრედიტო
რესურსების ხელმისაწვდომობა
ეფექტური სადაზღვევო სისტემა

მაგისტრალურ სარწყავ არხებში მომწამვლელი
ნივთიერებების ჩაყრა
ქვეყანაში და მის გარეთ პოლიტიკური
არასტაბილურობა
გარემოს დაბინძურება
სტიქია: გლობალური დათბობა, სეტყვა, გვალვა,
ქარიშხალი და ა.შ.

2.6.3. ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური მაგისტრალი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე რკინიგზის სადგურებია: უფლისციხე, გორი,
შინდისი, ახალდაბა და ნიქოზი. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ასევე
საავტომობილო მაგისტრალი (ავტომაგისტრალი: თბილისი-სენაკი-ლესელიძე).
მუნიციპალიტეტში მგზავრთა გადაყვანას როგორც მუნიციპალიტეტის შიგნით, ასევე მის
ფარგლებს გარეთ ახორციელებს კერძო ტრანსპორტი. ძირითადი მარშრუტებია:
გორი-თბილისი;
გორი-სოფლები;
გორი-ხაშური;
გორი-კასპი;
გორი-ქარელი.
კვირის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 5000 მგზავრს.
გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა იზრდება ბოლო წლების განმავლობაში. (იხ. ცხრილი #7).
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ცხრილი #7. მგზავრთა გადაყვანა სამარშრუტო ტრანსპორტით (ბოლო სამი წლის მონაცემები)
სატრანსპორტო ორგანიზაციები

მგზავრთა რაოდენობა

შპს ,,გორტრანსავტო “

2.000.000

მგზავრი

შპს ,,გორიტრანსი “

740.000

მგზავრი

შპს ,,ტრანსქართლი “

500.000

მგზავრი

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

SWOT ანალიზი
ტრანსპორტი
S - ძლიერი მხარეები
დედაქალაქთან სიახლოვე და მოსახლეობის
მობილურობის მაღალი დონე
სატრანსპორტო გადასახადების დაბალი
დონე

W - სუსტი მხარეები
მოძველებული სატრანსპორტო საშუალებები,
მეორადი ტრანსპორტი
მოუწესრიგებელი სტრუქტურები:
ოფიციალური გაჩერებების, ავტოსადგომების
მოუწესრიგებლობა
ჰაერის დაბინძურება
მსხვილი სატრანსპორტო მომსახურების
ორგანიზაციების არარსებობა

O - შესაძლებლობები
ავტო-პარკის განახლება
ტურიზმთან დაკავშირებული სატრანსპორტო
ხაზების განვითარება
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
განვითარება, სატრანსპორტო ტარიფების
რეგულირება და კონტროლი

T - საფრთხეები
მოსახლეობის შემოსავლების შემცირების
შედეგად აღნიშნული მომსახურებით
სარგებლობის შემცირება
საწვავის ფასის ზრდით გამოწვეული
სატრანსპორტო მომსახურების გაძვირება

2.6.4. ტურიზმი
გორის მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარებისთვის უზარმაზარი შესაძლებლობები გააჩნია.
მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, შესანიშნავი დასასვენებელი ადგილები, ბუნება, მთის
ცივი ანკარა წყაროები, დიდი და პატარა მდინარეები, ბუნებრივი და ხელოვნური ტბები,
თრიალეთისა და ლიხის ქედის უმშვენიერესი სანახები, აქ არსებული ისტორიისა და ბუნების
ძეგლები ყოველთვის იპყრობდა მნახველთა ყურადღებას. მიუხედავად უახლოეს წარსულში
განხორციელებული რუსული აგრესიისა, ტურისტთა მხრიდან კვლავ მაღალი ინტერესი არსებობს
გორის სანახაობების მიმართ.
გორის მუნიციპალიტეტში ტურიზმი შეიძლება წარიმართოს შემდეგი მიმართულებებით:
•

სამკურნალო ტურიზმი;

•

ეკო-ტურიზმი;

•

კულტურულ დასასვენებელი ტურიზმი;

•

ექსტრემალური ტურიზმი;

•

აგროტურიზმი;
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•

პილიგრიმული ტურიზმი;

•

ღვინის ტურიზმი.

ტურიზმის განვითარების პოტენციალი ქ. გორში
ქ. გორში არსებობს მრავალი ისტორიულ-კულტურული ძეგლი. მათ შორის განსაკუთრებით
მიმზიდველია სტალინის სახლ-მუზეუმი, გორიჯვარი, გორის ციხე და ციხის მიმდებარე
ისტორიული უბანი. ქ. გორში და მის მიმდებარედ არსებული ობიექტები უნდა განვიხილოთ,
როგორც პირველი მიმართულება, I ტურისტული მარშრუტი.
ტურიზმის განვითარების პოტენციალი მდ. ტანას ხეობაში
გორის მუნიციპალიტეტში ტურისტული მარშრუტის მეორე მიმართულებას წარმოადგენს მდ.
ტანას ხეობა, სადაც კარგად არის წარმოდგენილი ბუნებრივი და კულტურულ-არქიტექტურული
ძეგლების სინთეზი.
ტანას

ხეობის

ლანდშაფტი

და

ისტორიულ-კულტურული

ძეგლების

სიმრავლე

იძლევა

შესაძლებლობას ტურიზმის ისეთი სახის განვითარებისა როგორიც არის: ,,კემპინგი” და
,,ქარავანინგი”.
ტურიზმის განვითარების პოტენციალი უფლისციხის მიმართულებით
გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საინტერესო ტურისტული
მარშრუტი უფლისციხის მიმართულებაა, რომელიც დღესაც კი თავისი უნიკალურობით
(უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლი) იზიდავს უამრავ დამთვალიერებელს.
ტურისტული მარშრუტი უფლისციხის მიმართულებით მოიცავს: ქვახვრელის კლდეში ნაკვეთ
კვირაცხოვრის

ეკლესიას,

ყვავების

საყდარს,

,,ბამბების”

ნამოსახლარს,

ყათლანის

ხევის

ნამოსახლარს, სალიძვლის ნამოსახლარს, ღვთისმშობლის ეკლესიას და სხვა ისტორიულ ძეგლებს.
უფლისციხის

მიმართულება

უნდა

განვიხილოთ

ტურიზმის

მესამე

მიმართულებად

მარშრუტად).
SWOT ანალიზი
ტურიზმი
S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და
ეკოსისტემების ნაირსახეობა
მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა
ტრადიციული ხალხური რეწვის კერების
სიმრავლე

გაძარცული და განადგურებული
ინფრასტრუქტურის ობიექტები
მუნიციპალიტეტის ტურისტული და
სარეკრიაციო შესაძლებლობების
შეუსწავლელობა
დაზიანებული კულტურული ძეგლები და
ობიექტები
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო
პერიფერიული გზების მოუწესრიგებლობა
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O - შესაძლებლობები
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T - საფრთხეები

მუნიციპალიტეტის სარეკრიაციოტურისტული პოტენციალის კომპლექსური
შესწავლა და მისი ოპტიმალური
გამოყენებისათვის რეკომენდაციების
შემუშავება
ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი
ობიექტების საპილოტო პროექტების
დამუშავება
მუნიციპალიტეტის საკურორტო-ტურისტულ
კომპლექსზე და მის ცალკეულ საინტერესო
ობიექტებზე ინტერნეტ საიტის, სარეკლამო
რგოლების მომზადება და გავრცელება
ტურისტული ობიექტების მარშრუტიზირება

არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება და
რუსული აგრესიის საფრთხე
არახელსაყრელი ეკონომიკური ვითარება

2.7 სოციალური მდგომარეობა
2.7.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა
საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 17 მარტის #51 დადგენილებით, ქვეყანაში სიღატაკის დონის
შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის მიზნით შეიქმნა სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა, რომელიც ითვალისწინებს საარსებო შემწეობის
მიღებას ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით. სოციალური სუბსიდიების
სააგენტოს

მონაცემებით,

აღნიშნულ

პროგრამაში

რეგისტრირებულთა

რაოდენობა

გორის

მუნიციპალიტეტში შეადგენს 22 407 ოჯახს (73 065 მოსახლე, რაც მთლიანი მოსახლეობის
ნახევარია) აქედან საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობაა 6875 ოჯახი (20 693 მოსახლე).
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ ოჯახს, რომელსაც უარი ეთქვა დახმარების დანიშვნაზე, ეს არ
ნიშნავს, რომ აღნიშნული ოჯახები არ მიეკუთვნებიან უმწეო ფენას. პროგრამის მეთოდოლოგიის
მიხედვით, მცირე დეტალმა შეიძლება ოჯახი სიღარიბის ზღვარს ზემოთ სულ რამდენიმე ქულით
აწიოს, მაგრამ ოჯახი ისეთივე სავალალო მდგომარეობაში იყოს და საჭიროებდეს დახმარებას,
როგორც შემწეობადანიშნული ოჯახები.

2.7.2. იძულებით გადაადგილებული პირები
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, გორის მუნიციპალიტეტში 2010
დეკემბრის მონაცემებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ერთიან ბაზაში 3735
რეგისტრირებული დევნილია, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან 1320 ოჯახში. მათგან საარსებო
შემწეობას იღებს 550 დევნილი (243 ოჯახი).
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2.7.3. პენსიონრები კატეგორიების მიხედვით
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პენსიონერთა რაოდენობა 2010 წლის დეკემბრის
მდგომარეობით შეადგენს 26 868-ს. პენსიონერთა კატეგორიების მიხედვით დაყოფა მოცემულია
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში (იხ. ცხრილი #8).
ცხრილი #8. პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
პოლიტიკპენსიონერთა
ასაკით
შეზღუდული
მარჩენალურად
ჯგუფი
პენსიონერი შესაძლებლობის დაკარგული
რეპრესირპირები
მქონე პირები
ოჯახის
ებულები
წევრები
მიმღებ
20,282
5,387
1,154
39
პენსიონერთა
რაოდენობა

პენსია
წელთა
ნამსახუ–
რეობით
6

სულ

26,868

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, www.ssa.gov.ge

პენსიონერთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 18,5%-ს შეადგენს. ყველაზე დიდი
ასაკობრივი ჯგუფი პენსიის მიმღებთა კატეგორიაში არის 70-74 წლის ასაკობრივი ჯგუფი (იხ.
ცხრილი #9).
ცხრილი #9. პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
ასაკობრივი ჯგუფები
79+
75-79
70-74
65-69
60-64
სხვა
მიმღებ პენსიონერთა
რაოდენობა

3,438

3,744

6,067

3,919

3,945

5,755

სულ
26,868

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, www.ssa.gov.ge

რაც შეეხება პენსიის სიდიდეს, პენსიის მიმღებთა ყველაზე დიდი კატეგორია იღებს თვეში 80
ლარის ოდენობის პენსიას (იხ. ცხრილი #10).
ცხრილი #10. პენსიონერთა რაოდენობა პენსიის ოდენობის მიხედვით
პენსიის რაოდენობა
(ლარი)

55

56

70

80

84

129

სულ

მიმღებ პენსიონერთა
რაოდენობა

1,190

9

4,375

21,193

32

69

26,868

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, www.ssa.gov.ge

2.7.4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
გორის

მუნიციპალიტეტის

რაოდენობა

2010

წლის

ტერიტორიაზე
დეკემბრის

შეზღუდული

მდგომარეობით

შესაძლებლობის
შეადგენდა

მქონე

5585‐ს,

პირთა

რომლებიც

გაერთიანებულნი არიან 4928 ოჯახში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წილი
მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 4%-ს შეადგენს.
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2.7.5. სხვა სოციალური ფენები
სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას იღებს გორის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრები 2431 ადამიანი, რომელთაგან 1359 პენსიონერია, 291 - სახელმწიფო
კომპენსაციის მიმღები, 781 - სუბსიდიის მიმღები არაპენსიონერი.
სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ სპეციალურ კომპენსაციას იღებს გორის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები 483 ადამიანი. ისინი ძირითადად ყოფილი ძალოვანი უწყებების თანამშრომლები არიან
(შინაგან

საქმეთა,

თავდაცვის

და

უშიშროების

სამინისტროები),

რომელთაც

ამოეწურათ

ნამსახურების ვადა. მათგან 363 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მუშაკებს განეკუთვნება,
ხოლო 105 და 6 - შესაბამისად თავდაცვისა და უშიშროების სამინისტროების თანამშრომლებს, 8
პარლამენტის ყოფილ წევრებს და 1 სამოქალაქო ავიაციის ყოფილ მოსამსახურეს. სულ თვეში
აღნიშნული კატეგორიის კომპენსაციაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება 67 478 ლარი (მ.შ.
49 815 ლარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე, 10 827 ლარი - თავდაცვის
სამინისტროს თანამშრომლებზე და 1 337 ლარი - უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლებზე,
ხოლო 4 480 ლარი - პარლამენტის ყოფილ წევრებზე).

2.8. საჯარო ფინანსები (ადგილობრივი ბიუჯეტი)
2.8.1. ბიუჯეტის შემოსულობების ანალიზი
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა
აქტივობები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. 2010 წლის ბიუჯეტი
წინა წელთან შედარებით არსებითად არ იზრდება, თუმცა მცირედ ზრდას მაინც აქვს ადგილი.
2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებმა 17 მილიონ 767,9 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც 16
მილიონ 922,9 ათასი ლარი (95.2%) ბიუჯეტის შემოსავლებზე მოდის, არაფინანსური აქტივების
კლებაზე - 845 ათასი ლარი (4.8%) (ე.წ. ქონების პრივატიზაციიდან შემოსავლები),

(იხ. ცხრილი

#11). აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ გორის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტის
შემოსულობები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ბოლო წლების შემოსულობებისაგან. ამ წელს
მიღებული იქნა 40 მილიონ 464,8 ათასი ლარი, რომელიც აგვისტოს ომის შედეგად მიყენებული
ზარალის სალიკვიდაციოდ იქნა გამოყენებული.
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ცხრილი #11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, 2007-2010 წ.წ.
2007 წ
2008 წ
2009 წ
15785,7
40464,8
17762,1
ბიუჯეტის შემოსულობები, სულ

2010 წ
17767,9

15126,4

40027,2

17376,0

16922,9

საგადასახადო შემოსავლები

6470,1

1425,5

1811,4

1910,5

არასაგადასახადო შემოსავლები
(მოსაკრებლები და სხვა)

1606,1

1523,1

2048,5

1989,5

გრანტები ( ტრანსფერის ჩათვლით )

7050,2

37078,6

13516,1

13022,9

არაფინანსური აქტივების კლება

659,3

437,6

386,1

845,0

0

277,7

46,2

514,6

ბიუჯეტის შემოსავლები მთლიანად
მათ შორის

ფინანსური აქტივების კლება
წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ბოლო ორი წლის გორის ბიუჯეტის შემოსულობები არსებითად არ
იზრდება

(იხ.

დიაგრამა

#2).

ამასთან

აღსანიშნავია

ის

გარემოებაც,

რომ

ბიუჯეტის

შემოსულობებში საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლები ძალიან მცირეა (ბიუჯეტის
შემოსავლების მხოლოდ 23%) და შემოსავლების დიდი ნაწილის ფორმირება ცენტრალური
ხელისუფლებიდან

მიღებული

ტრანსფერების

ხარჯზე

(ბიუჯეტის

შემოსავლების

77%).

საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლების სიმწირე ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური აქტივობა დაბალია და ბიზნესსექტორი სუსტად
არის განვითარებული. ამასთან, ქონების გადასახადში არსებობს ბევრი საგადასახდო შეღავათი,
რომელიც

ასევე

ბიუჯეტში

ამ

გადასახადიდან

შემოსავლების

სიმცირეს

განაპირობებს.

ცენტრალური ხელისუფლებიდან მიღებულ ტრანსფერებში მნიშვნელოვანი წილი გათანაბრებით
ტრანსფერს უჭირავს, რომლის საკუთარი სურვილისამებრ განკარგვის უფლებამოსილებაც
ადგილობრივ ხელისუფლებას გააჩნია. რაც შეეხება მიზნობრივ ტრანსფერს, მისი ხარჯვის
მიმართულებები

ცენტრალური

ხელისუფლების

მიერ

განისაზღვრება

და

ადგილობრივ

თვითმმართველობებს დელეგირებული უფლებამოსილებების დაფინანსებისთვის გადაეცემათ.
ასევე, გორის მუნიციპალიტეტი ყველაზე დიდი მოცულობით 2010 წლამდე არსებულ სპეციალურ
ტრანსფერს იღებდა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან გამოიყოფოდა.
დიაგრამა #2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები, ათასი ლარი

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.
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მოსაკრებლებიდან

დიდი

წილი

უჭირავს

სათამაშო

გორის მუნიციპალიტეტი

ბიზნესის,

ბუნებრივი

რესურსებით

სარგებლობისა და დასუფთავების მოსაკრებელს, ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს
ჯარიმებიდან

და

სანქციებიდან

მიღებულ

შემოსავლებს.

შემოსავლების

ნაწილში

მუნიციპალიტეტი ასევე ბოლო წლებში მიწის და უძრავი ქონების რენტიდან შემოსავლებს
იღებდა. 2010 წელს აღნიშნული მუხლებით შესაბამისად მიღებული იქნა 900 ათასი და 248 ათასი
ლარი, ხოლო 2011 წლისთვის ნავარაუდევია 800 ათასი და 230 ათასი ლარის მიღება. თუმცა,
აღნიშნული კატეგორიის შემოსავლები გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი
შემოსავლის წყაროს ვერ ქმნიან.
2.8.2. ბიუჯეტის გადასახდელები
გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა, 2009 წელთან
შედარებით გაზრდილია 474 ათასი ლარით, თუმცა 2008 წელთან შედარებით კი მნიშვნელოვნადაა
შემცირებული. (იხ. ცხრილი #12, დიაგრამა #3).
ცხრილი #12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები, 2007-2010 წ.წ.
2007 წ
2008 წ
2009 წ

2010 წ

ბიუჯეტის გადასახდელები, სულ

15615,4

40742,5

17808,3

18282,5

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

1419,4

1910,4

3617,1

2626,8

თავდაცვა

62,9

103,3

93,3

100,3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

163,1

414,4

532,9

688,2

ეკონომიკური საქმიანობა

6686,7

3248,6

2943,9

7514,8

გარემოს დაცვა

566,3

1119,4

1349,7

974,4

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3600,1

2776,6

2283,9

1970,9

ჯანმრთელობის დაცვა

104,0

115,0

184,9

158,5

დასვენება, კულტურა, რელიგია

1959,8

1684,4

2309,0

2408,1

განათლება

850,4

1920,7

1199,5

1402,8

სოციალური დაცვა

202,7

27449,7

3293,8

437,7

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

ბიუჯეტის ხარჯების კატეგორიაში ყველაზე დიდი წილი 2010 წელს ეკონომიკურ საქმიანობაზე,
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე და კულტურის, სპორტისა და რელიგიის
სფეროს დაფინანსებაზე მოდიოდა. თითოეულ კატეგორიაში 2010 წელს შესაბამისად 7 მილიონ 514
ათასი, 2 მილიონ 626 ათასი და 2 მილიონ 408 ათასი ლარი დაიხარჯა. 2009 წელს ეკონომიკური
საქმიანობა არ იყო მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და შესაბამისად გაცილებით მცირე სახსრები
იხარჯებოდა (მხოლოდ 2 მილიონ 943 ათასი ლარი), ვიდრე 2010 წელს. აღსანიშნავია, რომ 2008
წელს 27 მილიონ 449 ათასი ლარი დაიხარჯა სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად, რაც
ომის შედეგებთან იყო დაკავშირებული.
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დიაგრამა #3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, ათასი ლარი

წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის პასპორტი.

მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ გორის ბიუჯეტიდან მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების
დაფინანსება (იხ.ცხრილი #13), რომლებიც ძირითადად ოთხი ორგანიზაციული კოდის ქვეშ არის
მოქცეული

(ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლუატაცია;

საგანმანათლებლო ღონისძიებები; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები; სოციალური და
ჯანდაცვის ღონისძიებები).
ცხრილი #13. გორის მუნიციპალიტეტის 2009–2011 წლების ძირითადი საბიუჯეტო ხარჯები
ორგ.
კოდი

საბიუჯეტო ხარჯის დასახელება

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,533.40

10,358.70

2,393.80

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,730.30

4,895.40

515

0

28.5

0

237.9

722.3

0

05 02
05 03

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლუატაცია

05 05

საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და
მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

438.8

92.2

30

05 06

ბინათმშენებლობა

115.4

884.6

0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და
ექსპლუატაცია

813.9

692.6

590

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

875.9

850.5

825

05 09

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

147.2

10

0

43

გორის მუნიციპალიტეტი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

05 10

საკადასტრო რუკების მომზადება

55.5

38.5

35

05 11

სკვერებისა და გაზონების გამწვანების
ექსპლუატაცია, რეკონსტრუქცია და
კეთილმოწყობა

284.5

256

138

05 12

სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა

100.1

31.5

0

05 13

სანერგე მეურნეობის შენახვა

35

39.9

50

05 14

შადრევნის მოვლა-პატრონობის
ღონისძიებები

12

12.6

12

05 15

მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია

119.4

84.3

0

0

48.8

45.8

83

124.9

30

68.9

800

0

05 17
05 18
05 19

ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების
რეაბილიტაცია
მინი მოედნების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის ღონისძიებები
ცენტრალური სასპორტო სკოლის ფასადის
რეაბილიტაცია

05 22

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
ამხანაგობების თანადაფინანსება

0

3

40

05 24

ინფრასტრუქტურის პროექტების
თანადაფინანსება

0

10.1

40

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,199.50

1,404.40

1,065.00

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,121.60

1,238.20

1,000.00

06 02

ზოგადი განათლება

12.8

95.7

0

06 03

მოსწავლე – ახალგაზრდობის ცენტრის
დაფინანსება

60.5

70.5

65

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

2,353.10

3,054.50

2,346.00

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

18.6

27.3

85

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

368.1

145.1

80

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების
ღონისძიებების დაფინანსება

12.1

28.4

35

07 04

სპორტული სკოლები

353

468.8

420

07 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის ტურიზმის
ცენტრი „ტონთიო“

50

97

50

0

8

14

315

337

337

07 06

მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული
ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

07 07

სახელოვნებო სკოლები

07 08

ბიბლიოთეკები

174.1

190.3

142

07 09

კლუბები, კულტურისა და ტურიზმის
ცენტრი

109.8

216

150

07 10

მუსიკალური კოლექტივები

118

167.7

135

07 11

ისტორიულ – ეთნოგრაფიული მუზეუმი

90

110

110

07 12

თეატრი

300

315

315

07 13

კულტურისა და დასვენების პარკი
„ახალბაღი“

37.5

228.3

144

44

გორის მუნიციპალიტეტი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

07 14

გაზეთი „გორის მაცნე“

30

30

30

07 15

მწერალთა სახლის ხელშეწყობის
ღონისძიებები

12

12

12

07 16

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

37.7

38

38

07 19

რიტუალების სახლების მოწყობა

35.8

429.3

0

07 21

გორის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

170.4

87

80

07 24

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

0

112.4

0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

3,478.70

580.6

412.7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115

115

115

08 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0

20

20

08 03

მოსახლეობისათვის საშიში და გადამდები
დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო
ღონისძიებების დაფინანსება

35

30.3

0

48.9

32

48

1.6

7.2

7.2

08 04
08 05

მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო
სასადილოს დაფინანსება
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს
დღეგრძელთა დახმარება

08 06

ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

11.2

15

9.5

08 08

მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო
აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების
დაფინანსება

12

12

12

08 09

უპატრონო ბავშვების დახმარება

3

3

3

55.6

42

60

3.8

22

20

50.4

149.6

20

08 10
08 17

08 18

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების
დახმარებები
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების
საკეისრო ოპერაციების და ფიზიოლოგიური
მშობიარობის თანადაფინანსება
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო
ღონისძიების დაფინანსება

საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი ბავშვების
0
40
40
კვების ხარჯების თანადაფინანსება
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
08 20
0
10.1
30
წყარო: გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი, საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge

08 19

2011

წლისთვის

მნიშვნელოვნად

არის

შემცირებული

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობის,

რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები. აღნიშნული დაკავშირებულია იმასთან, რომ 2009–
2010 წლებში ძირითადად მოხდა 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად მიყენებული
ინფრასტრუქტურული

ზიანის

მშენებლობა–რეკონსტრუქცია

და

აღდგენა
ბინების

და

დასრულდა

მსხვილი

პროექტები

რეაბილიტაცია–ექსპლუატაცია).

(გზების

2011 წლისთვის

ძირითადად ექსპლოატაციის ხარჯებია გათვალისწინებული. ყველაზე მეტი ხარჯი – 825.0 ათასი
ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებებზეა გათვალისწინებული.
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შემცირებულია საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯებიც როგორც საბავშვო ბაღებზე, ასევე
სახელოვნებო სკოლებზე. ასევე მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სპორტის და კულტურის
ხარჯები ყველა მიმართულებით (სპორტული სკოლები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები და სხვა
კულტურის დაწესებულებები). 2011 წლისთვის შემცირებუია ასევე ხარჯები ჯანდაცვისა და
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სხვადასხვა სახის დახმარებებზე.
SWOT ანალიზი
საჯარო ფინანსები
S - ძლიერი მხარეები

W - სუსტი მხარეები

2012 წლიდან ბიუჯეტის პროგრამული
დაფინანსების პრინციპზე გადასვლა

ბიუჯეტის შემოსავლების შემცირების
ტენდენცია
ეკონომიკურ საქმიანობაზე მიმართული
ხარჯების შემცირება
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში
საგადასახადო შემოსავლების მცირე
ხვედრითი წილი, რაც ზრდის მის ცენტრზე
დამოკიდებულების ხარისხს
უარყოფითი სალდოს მაღალი მაჩვენებელი

O - შესაძლებლობები

T - საფრთხეები

სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი ღონისძიებების
გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს
საგადასახადო შემოსავლების ზრდას
არაფინანსური აქტივების ზრდისთვის
გაწეული გადასახდელების მაქსიმიზაცია
ადმინისტრაციული ხარჯების მინიმიზაცია
(„ქამრების მოჭერა“)

მომავალ წელს საგადასახადო შემოსავლების
შემცირება
მომავალი წლის გადასახდელებში
ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა
მომავალი წლის შემოსულობებს და
გადასახდელებს შორის უარყოფითი სალდოს
ზრდა
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3. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები

3.1 გამოკითხვის მეთოდოლოგია
კვლევის მიზანი და ამოცანები
კვლევის

ძირითადი

მიზანი

იყო

გორის

მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

დევნილი

და

ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების გამოვლენა.
კვლევის კონკრეტულ ამოცანებს წარმოადგენდა:
9 მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრობლემებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება;
9 ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება;
9 მუნიციპალიტეტის
სამომავლო
განვითარებასთან
დაკავშირებით
მოსახლეობის
პრიორიტეტების დადგენა;
9 მუნიციპალიტეტის სოციალ-ეკონომიკური პროფილის შესწავლა.
მეთოდი და ინსტრუმენტი
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, შემუშავებულ იქნა კვლევის ოპტიმალური დიზაინი,
რომელიც გულისხმობს რაოდენობრივი კვლევის ჩატარებას მუნიციპალიტეტის ზრდასრულ
მოსახლეობასთან.

რაოდენობრივი

კვლევის

ფარგლებში

მონაცემები

შეგროვდა

პირისპირ

გათვალისწინებით

შექმნილი

ინტერვიუს მეთოდის გამოყენებით.
კვლევის

ინსტრუმენტს

წარმოადგენდა

კვლევის

მიზნების

კითხვარი.
საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდა ველის ხარისხის კონტროლი.
მოცემული კვლევის ფარგლებში კონტროლს მიენიჭა ინტერვიუერთა მიერ შესრულებული
სამუშაოს სიზუსტის დადგენა და ხარვეზების გამოვლენა; საველე სამუშაოების დამთავრების
შემდგომ მიღებული შედეგები შეტანილ და დამუშავებულ იქნა სპეციალურ სტატისტიკურ
პროგრამაში (SPSS). შედეგების სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე მომზადდა კვლევის
საბოლოო ანგარიში.
სამიზნე ჯგუფი და შერჩევის არეალი
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ზრდასრული დევნილი და
ადგილობრივი მოსახლეობა.
შერჩევის ბაზა – 2002 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები და ლტოლვილთა და
განსახლების

სამინისტროდან

მიღებული

მუნიციპალიტეტში

ოფიციალური მონაცემები.
შერჩევის მეთოდი –არაპროპორციული სტრატიფიცირებული შერჩევა.
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გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კვლევაში სულ მონაწილეობა მიიღო 1115-მა რესპონდენტმა,
მათ შორის ქალაქში გამოკითხული იქნა 448 რესპონდენტი, ხოლო სოფლად – 667. საკვლევი
ერთობლიობიდან 38% წარმოადგენდა დევნილს, ხოლო 62% ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას.
დიაგრამა #4. გორის მუნიციპალიტეტში გამოკითხული მოსახლეობა

კვლევის ეტაპები და მიმდინარეობა
კვლევა განხორციელდა 2010 წლის ივნისსა და ივლისში. კვლევის ეტაპები და განხორციელების
ვადები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

#

კვლევის ეტაპები

ივნის–ივლისი

1. კვლევის ინსტრუმენტის შექმნა
2. საველე სამუშაოები
3. მონაცემთა შეყვანა
4. მონაცემთა დამუშავება
5. კვლევის საბოლოო ანგარიშის მომზადება
3.2 ძირითადი მიგნებები
კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საგანს მუნიციპალიტეტის პრობლემებისა და საჭიროებების
შესწავლა წარმოადგენდა. კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება
ითქვას, რომ ყველაზე მწვავედ მუნიციპალიტეტში დასაქმების პრობლემა დგას. ეს საკითხი
რესპონდენტთა 55%-მა სპონტანურად დაასახელა. რესპონდენტთა 13,1% მუნიციპალიტეტის
მნიშვნელოვან

პრობლემად

მიიჩნევს

ადგილობრივი

ბიზნესის

განუვითარებლობას.

მოსახლეობისათვის, ასევე მწვავედ დგას მუნიციპალიტეტში კულტურულ-გასართობი ცენტრების
არარსებობა, რესპონდენტების (7,3%) მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ახალგაზრდებისათვის
გასართობი ცენტრები. ასევე მნიშვნელოვან პრობლემადაა დასახელებული (გამოკითხულთა 7,2%ის აზრით) გაზმომარაგება. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში ხარისხიან სამედიცინო მომსახურების
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ხელმისაწვდომობას, მართალია აღნიშნულ საკითხს რესპონდენტთა მხოლოდ 5,4% ასახელებს,
მაგრამ ზოგადად პრობლემებს შორის, ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურია (იხ. დიაგრამა #5).
დიაგრამა #5. მუნიციპალიტეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები

რესპონდენტების აზრით მათ დასახლებაში (უბანში) არსებული სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი
პრობლემაა: გზების რეაბილიტაცია (31,5%), სასმელი წყლით მომარაგება (23,3%) და სოციალური
დახმარება (12,6%), რომელიც მათივე აზრით უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ.
მწვავედ დგას ასევე გაზმომარაგების (8,2%), დასუფთავების (7,8%) და მუნიციპალიტეტში
გასართობი

ღონისძიებების

(4,5%)

საკითხები.

რესპონდენტების

მიერ

დასახელებული

პრობლემების ანალიზისას ჩანს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, ძირითადად,
საყოფაცხოვრებო საკითხები აწუხებთ. რაც შეეხება გზების რეაბილიტაციის, სასმელი წყლით
მომარაგებისა და სოციალურ დახმარების საკითხებს აშკარა პრიორიტეტია როგორც ქალაქის, ასევე
სოფლის მოსახლეობისათვის (იხ. დიაგრამა #6).
დიაგრამა #6. დასახლების (უბნის) სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც
შესაძლებელია გადაჭრას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ
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საინტერესოა,

რესპონდენტთა

აზრი

მუნიციპალიტეტის

ყველაზე

მნიშვნელოვან

ძლიერ

მხარეებზე, დამახასიათებელ - გამორჩეულ ნიშანზე. უნდა აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა
ნაწილს გაუჭირდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა და შემოიფარგლა ფრაზით ,,ჩემი სახლი აქ არის” ან
,,აქ დავიბადე და გავიზარდე” – ასეთია გამოკითხულთა 8%-ზე მეტის პასუხი. ძლიერ მხარედ,
რესპონდენტები ასახელებენ მოხერხებულ გეოგრაფიულ მდებარეობას (29,2%), კარგ კლიმატურ
პირობებს

(13,4%),

ბუნებრივი

რესურსების

სიუხვეს

(11,4%)

და

მოწესრიგებულ

ინფრასტრუქტურას (10,4%). რესპონდენტები ძლიერ მხარედ ასახელებენ ასევე საზოგადოებრივ
გარემოს (8,2%) და დიდ ტრადიციებს და კულტურულ მემკვიდრეობას (7,9%). საინტერესოა, რომ
ტურიზმის პოტენციალი არ აღმოჩნდა ძლიერ მხარეებს შორის. როგორც ჩანს, ადგილობრივი
მოსახლეობა ვერ ხედავს ტურიზმის განვითარების შემთხვევაში საკუთარი შემოსავლების ზრდის
პოტენციალს.
დიაგრამა #7. გორის მუნიციპალიტეტის სამი მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარე

რესპონდენტები

ბიზნესის

განვითარებისთვის

გორის

მუნიციპალიტეტში

ძირითად

ხელისშემშლელ ფაქტორად მოსახლეობაში თანხების უქონლობას ასახელებენ, ასეთია
გამოკითხულთა თითქმის 57%-ის აზრი (იხ. დიაგრამა #8). ასევე მიზეზებს შორის დასახელდა
დაბალი ბიზნესგანათლება (9,3%), საკრედიტო ინსტიტუტების სიმცირე (9,2%), საგადასახადო
კანონმდებლობა (6,5%) და ბევრი მაკონტროლებლის არსებობა (6,4%). აღსანიშნავია, რომ
გამოკითხულთა დაახლოებით 7,2%–ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა. რესპონდენტები თვლიან,
რომ ბიზნესის განვითარებისათვის აუცილებელია შემდეგი პირობების უზრუნველყოფა:
ინვესტიციების მოზიდვა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მცირე კრედიტების გაცემა
ბიზნესისათვის.
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დიაგრამა #8. მუნიციპალიტეტში ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები

სწორედ, კითხვაზე ,,თქვენ რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყოთ, რომელ სამ ყველაზე
მნიშვნელოვან ცვლილებას განახორციელებდით მუნიციპალიტეტში” რესპონდენტების 33,9%
ფიქრობს რომ, ინვესტიციებს მოიზიდავდა, 15,2% იზრუნებდა მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო
ინტერესების დაცვაზე, 12% მოიძიებდა დამატებით ფინანსებს ადგილობრივ ბიუჯეტში, ხოლო
11,3% ინფრასტრუქტურას მოაწესრიგებდა. საინტერესოა, რომ რესპონდენტთა 8,8 პროცენტი
თვლის,

რომ

უკანასკნელთან

თვითმმართველობამ
დაკავშირებით,

უნდა

როგორც

გასცეს
ჩანს

მცირე

კრედიტები

მოსახლეობაში

ბიზნესისათვის.

ტრადიციულად

ამ

მაღალია

წარმოდგენები სახელმწიფოს (და თვითმმართველობის ასოცირებაც მასთან ხდება) როლზე
ეკონომიკის რეგულირებაში.
დიაგრამა #9. მოქალაქეთა აზრი მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ ცვლილებებზე

რაც

შეეხება,

მოქალაქეთა

ინფორმირებულობას

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

ვალდებულებებთან დაკავშირებით, გორის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ დაბალია. რესპონდენტთა
55%

საერთოდ

დაკისრებულ

ვერ

ასახელებს

ვალდებულებებს,

ადგილობრივი
ხოლო

ხელისუფლებისათვის

რესპონდენტების

ვალდებულებებს აკუთვნებს (იხ. დიაგრამა #10).
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ინფორმირებულობა
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თვითმმართველობის

ვალდებულებებთან

დაკავშირებით

კვლევისას,

ასევე

დავინტერესდით,

თუ

კომუნიკაციის

რომელ

საშუალებებს

ანიჭებს

უპირატესობას ადგილობრივი მოსახლეობა. კითხვაზე საინფორმაციო წყაროებთან დაკავშირებით,
თუ როგორ უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობა ინფორმაციით
თავისი

საქმიანობისა

და

საზოგადოებისათვის

მნიშვნელოვანი

საკითხების

შესახებ,

გამოკითხულთა უმრავლესობა უპირატესობას ანიჭებს ტელევიზიას (38,7%), შემდეგ მოდის
საჯარო შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან –22,4% (იხ. დიაგრამა
#11).

ინფორმაციის

გავრცელებას

მამასახლისის/სოფლის

რწმუნებულის

მეშვეობით

უპირატესობას ანიჭებს – 11,2%, ხოლო პრესის მეშვეობით მხოლოდ 6,2%. საინტერესოა, რომ
რესპონდენტთა 6,9% უპირატესობას ანიჭებს ინფორმაციის მიღებას ინტერნეტის საშუალებით, რაც
იმის

მანიშნებელია,

რომ

მუნიციპალიტეტში

საკმაოდ

ხელმისაწვდომია

ინტერნეტი.

კომუნიკაციის ისეთი საშუალებები, როგორიცაა რადიო, საინფორმაციო ცენტრები, და სხვა,
მოსახლეობის მოწონებას ნაკლებად იმსახურებს.
დიაგრამა #11. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ როგორ უნდა გაავრცელოს
თავისი საქმიანობისა და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ
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4. პროგრამის პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები
4.1 პრიორიტეტების შერჩევის კრიტერიუმები
გორის მუნიციპალიტეტის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაანალიზების შედეგად
გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტული პრობლემები, რომლებიც საჭიროებენ პირველ
რიგში მოგვარებას. აღნიშნული პრიორიტეტული პრობლემებია:
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და გარე განათების ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება;
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდების
სისტემების მოწესრიგება;
სხვადასხვა სოციალური გასაცემლების მოცულობის გაზრდა;
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და უტილიზაციის სისტემის დახვეწა.
პრობლემატური პრიორიტეტების

შერჩევის

საფუძველი და არგუმენტები არის შემდეგი

კრიტერიუმები:
მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები;
თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებები;
რეგიონული განვითარების სტრატეგიასთან შესაბამისობა;
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის მიზნებთან
შესაბამისობა.
I კრიტერიუმი
როგორც ზემოთ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების ანალიზისას ვნახეთ,
ყველაზე მწვავე პრობლემებად დასახელებულია გაუმართავი-ამორტიზებული შიდა გზები
(31,5%), სასმელი წყლით მომარაგება (23,3%)

და დაბალი სოციალური დახმარება (12,6%),

რომელიც მათივე აზრით უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. მწვავედ დგას ასევე
გაზმომარაგების (8,2%), დასუფთავების (7,8%) და მუნიციპალიტეტში გასართობი ღონისძიებების
(4,5%) საკითხები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გაზმომარაგების საკითხების მოგვარება არ შედის
ადგილობრივი

თვითმმართველობის

უფლებამოსილებებში,

ამდენად

ის

არ

შეიძლება

თვითმმართველობის მოსაგვარებელ პრიორიტეტთა ნუსხაში შევიტანოთ. რესპონდენტების მიერ
დასახელებული პრობლემების ანალიზისას ჩანს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას,
ძირითადად, საყოფაცხოვრებო პრობლემები აწუხებთ. რაც შეეხება გზების რეაბილიტაციის,
სასმელი წყლით მომარაგებისა და სოციალური დახმარების საკითხებს აშკარა პრიორიტეტია
როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის მოსახლეობისათვის.

II კრიტერიუმი
თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებები;
საქართველოს კონსტიტუციის მე–2 მუხლის მე–4 პუნქტის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესახებ’’ ევროპული ქარტიის საფუძველზე მიღებულია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
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შესახებ’’

კერძოდ

საქართველოს

ორგანული

კანონი.

ამ

კანონოთ,

მისი

16–ე

მუხლით

განსაზღვრულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებები, რომლებსაც ის
ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დამოუკიდებლად და
საკუთარი პასუხისმგებლობით. ზემოთ ხსენებული კანონის 16–ე მუხლის მ–2 პუნქტის, ზ), მ), ნ),
რ), ს) ქვეპუნქტების მიხედვით, ნებისმიერი თვითმმართველი ტერიტორიული ერთეულის
საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს შემდეგი საკითხების (ან მათ განხორციელებაზე
მუნიციპალური შესყიდვის) ორგანიზება:
ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

შენახვა,

მშენებლობა

და

განვითარების

უზრუნველყოფა;
ეფექტური წყალმომარაგების სისტემის ორგანიზება;
მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ მიმართული სოციალური პროგრამების (მათ შორის
ერთჯერადი სოციალური დახმარებების) განხორციელება.
დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და
უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება.

III კრიტერიუმი
საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010–2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიასთან შესაბამისობა;
საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 25 ივნისის, N172 დადგენილებით განსაზღვრულია
საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010–2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. ამ დოკუმენტის
მე–3 თავის: ,,მუნიციპალური მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება“ მიხედვით,
პრიორიტეტულ ამოცანებს წარმოადგენს:
წყალმომარაგების სექტორის განვითარება;
მუნიციპალური ნარჩენების მართვა;
სატრანსპორტო სისტემის განვითარება.

IV კრიტერიუმი
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის მიზნებთან შესაბამისობა;
2009

წელს

საქართველოს

მთავრობის

მიერ

მიღებულია

,,ძირითადი

მონაცემებისა

და

მიმართულებების დოკუმენტი’’, სადაც მოცემულია სახელმწიფოს განვითარების საშუალოვადიანი
სტრატეგია

2010–2013

სტრატეგიულ

გეგმათა

წლებისთვის.
ანალიზის

ამ

დოკუმენტის,

საფუძველზე

კერძოდ

იკვეთება

სხვადასხვა
შემდეგი

სამინისტროს

პრიორიტეტული

მიმართულებები:
ინფრასტრუქტურის, მათ შორის სატრანსპორტო და წყალმომარაგების სისტემების
განვითარება;
ეკოლოგიური პრობლემები, მათ შორის დასუფთავებასა და ნარჩენების მართვასთან
დაკავშირებული საკითხები;
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მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებული პროგრამები,
სადაც ნაგულისხმევია ერთჯერადი სოციალური დახმარებებიც.
აღნიშნული არგუმენტები (კრიტერიუმები) იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ გორის
მუნიციპალიტეტის

ძირითადი

პრობლემატური

საკითხების

მოგვარება

პრიორიტეტულია

როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისათვის.

4.2 პრობლემების ანალიზი შერჩეული სფეროების (პრიორიტეტების) მიხედვით
4.2.1. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები
4.2.1.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე‐16 მუხლის
მე‐2 ქვეპუნქტის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვა, მშენებლობა და
განვითარების უზრუნველყოფა მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულის კომპეტენციაა (საკუთარი
უფლებამოსილებაა).
მიუხედავად იმისა, რომ 2005 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შემდგომ
მკვეთრად გაიმიჯნა ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
უფლებამოსილებები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი დამოუკიდებელი გახდა,
ადგილობრივ თვითმმართველობებს საქართველოში არც რეფორმამდე და არც რეფორმის შემდგომ
რეალურად

არ

გააჩნიათ

უფლებამოსილებანი
ცენტრალური

საკმარისი

სრულად

საკუთარი

შეასრულონ.

ხელისუფლებისგან

მიღებულ

ფინანსური

სახსრები,

თვითმმართველობათა
ტრანსფერებზეა

რათა

საკუთარი

ძირითადი

დამოკიდებული

და

ნაწილი
აქედან

გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების უმეტესი ნაწილი
რეგიონებში, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კი გორის მუნიციპალიტეტში არცთუ სახარბიელო
მდგომარეობაშია.

მაგ.

გორის

მუნიციპალიტეტის

პასპორტის

თანახმად,

ადგილობრივი

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე გორის მუნიციპალიტეტში 351,8 კმ.‐ია. აქედან
ასფალტირებულია 115 კმ., მოხრეშილია ‐ 236,8კმ. როგორც ვხედავთ, გზების მნიშვნელოვანი
ნაწილი (67.3%) მოხრეშილია და საჭიროებს შავ საფარს.

4.2.1.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თანამედროვე სტანდარტებთან შეუსაბამობის ძირითადი
გამომწვევი მიზეზები შეიძლება ოთხ ძირითად ჯგუფად დაიყოს:
1. არასაკმარისი ფინანსური რესურსები;
2. საკადრო პრობლემები ადგილებზე;
3. შესაბამისი სტანდარტების არარსებობა;
4. მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის არასათანადო დონე.
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9 არასაკმარისი ფინანსები
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საკუთარი შემოსავლების სიმწირის გამო მუნიციპალიტეტი ვერ
ახერხებს საკუთარი უფლებამოსილებების (ამ შემთხვევაში კი ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მშენებლობა და შენახვა), სრულად განხორციელებას. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
გზის მშენებლობა და შენახვა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურათა შორის, განსახორციელებლად
ერთ–ერთი ყველაზე ინვესტიციატევადი რესურსია და შესაბამისად, ეს სფერო ადგილობრივ
თვითმმართველობებს არასაკმარისი ფინანსების პირობებში საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევთ.
9 საკადრო პრობლემები ადგილებზე
აღნიშნული სფეროს მოუწესრიგებლობის ერთ–ერთი გამომწვევი ფაქტორია კვალიფიციური
კადრების სიმცირე ადგილებზე. უმეტესად რეგიონებში ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს არ
გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რაც თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამის სამშენებლო‐
საინჟინრო

დაპროექტებას

უზრუნველყოფდა.

სამუშაოების

დაგეგმვა

და

განხორციელება

ძირითადად ძველი (შემორჩენილი) კადრების პირად გამოცდილებაზეა აგებული.
9 შესაბამისი სტანდარტების არარსებობა
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების დაპროექტებისას არ არსებობს
რაიმე თანამედროვე სტანდარტი ან ინსტრუქცია, რითაც შეიძლება გაიზომოს შემდგომ
შესრულებული სამუშაოს ხარისხი. თვითმმართველობები უმეტესად ეყრდნობიან იმ ერთეული
პიროვნებების გამოცდილებას, რომლებიც ამ სფეროში წლებია მუშაობენ ან უკეთეს შემთხვევაში
იყენებენ საბჭოთა კავშირის დროინდელ 1975‐85 წლებში დამუშავებულ ე.წ. СНИП ‐ებს
(Строительние нормы и правила). შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ინსტრუქციები საკმაოდ
მოძველებულია ტექნიკურად და არ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს.
9 მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის არასათანადო დონე
მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიათა ძირითადი ნაწილი, რომელთაც კვალიფიციური კადრები
და შესაბამისი მატერიალურ‐ტექნიკური ბაზა გააჩნიათ, ძირითადად დედაქალაქსა და მსხვილ
ქალაქებშია დისლოცირებული. აღნიშნული კომპანიები შესასრულებელი სამუშაოს სიმცირის გამო
რეგიონებსა და პერიფერიებში სამშენებლო‐სარემონტო სამუშაოებს ნაკლებად ახორციელებენ.
გამომდინარე აქედან შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონებში მოქმედი სამშენებლო კომპანიები დაბალი
კვალიფიციურობით

ხასიათდებიან,

რაც

ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

დაბალი

ხარისხიანობის ერთ‐ერთი გამომწვევი მიზეზია.
4.2.1.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თანამედროვე სტანდარტებთან შეუსაბამობა უარყოფით
გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობასა და
ბიზნესსექტორზე.
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უარყოფითი გავლენა:

თვითმმართველობის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი ‐
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოუწესრიგებლობა მნიშვნელოვნად აფერხებს
მუნიციპალიტეტით

მსხვილი

ინვესტორების

დაინტერესებას

და

ზოგადად

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებას;

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი ‐ მოუწესრიგებელი და გაუმართავი
გზები

აფერხებს

ტურიზმის

მუნიციპალიტეტი

ნაკლებად

განვითარებას

მუნიციპალიტეტში.

მიმზიდველი

ხდება

ამ

ტურისტებისათვის.

პირობებში
ამასთან,

გართულებულია ტურისტული მარშრუტების დაგეგმარება;

სატრანსპორტო საშუალებების მაღალი ცვეთა ‐ გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზები მოუწესრიგებელია, მასზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები
განიცდიან მაღალ ცვეთას და ხშირად გამოდიან მწყობრიდან;

მაღალი ფინანსური დანახარჯები გადაადგილებისთვის ‐ გამომდინარე იქიდან, რომ
მაღალია სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა ეს გარემოება აძვირებს გადაადგილების
ღირებულებას;

დროის დანახარჯი ‐ გარდა ფინანსური დანახარჯებისა, აღსანიშნავია ასევე დროის დიდი
დანახარჯი, რაც მოუწესრიგებელ გზებზე გადაადგილებისას არის საჭირო;

გადაადგილების არაკომფორტული გარემო ‐ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
გაუმართაობა არაკომფორტულ გარემოს ქმნის როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის,
ასევე ჩასული ტურისტებისათვის;

სამგზავრო გადაზიდვების არათანაბარი ხელმისაწვდომობა ‐ გამომდინარე იქიდან თუ
რამდენად

დაზიანებულია

მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივი

გარკვეულ

სოფლებს

მნიშვნელობის

არ

გააჩნდეთ

გზები,

შესაძლებელია

სამგზავრო

გადაზიდვების

ხელმისაწვდომობა.

4.2.2. წყალმომარაგება
4.2.2.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
თვითმმართველობაში მცხოვრები მოსახლეობა მის წინაშე მდგარ ძირითად პრობლემად სასმელი
და საკანალიზაციო სისტემის ხარვეზს ასახელებს.
აღნიშნული

პრობლემის

თვითმმართველობის

მოგვარება

ექსკლუზიურ

2008

წლამდე

უფლებამოსილებას.

წარმოადგენდა
კერძოდ,

ადგილობრივი
,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის შესახებ" ორგანული კანონის მე‐16 მუხლის ,,მ“ პუნქტის თანახმად
წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება ან მათ
განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვების ორგანიზება ადგილობრივი თვითმმართველობის
ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. წყლის მიწოდების ტარიფების დადგენაც
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება.
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2008 წლიდან დაიწყო წყლის სფეროს დარეგულირება, რის შედეგადაც თვითმმართველობების
ექსკლუზიური უფლებამოსილებებიდან ამოღებულ იქნა წყლით მომარაგებისა და შესაბამისად
ტარიფის

დადგენის

უფლებამოსილება.

წყლის

მიწოდებაზე

პასუხისმგებელი

გახდა

ახლადშექმნილი სახელმწიფო შპს ,,დასავლეთის წყალი“ და შპს ,,აღმოსავლეთის წყალი“, ხოლო
სატარიფო რეგულირება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყლის მარეგულირებელი კომისიის
უფლებამოსილებად განისაზღვრა.
2008 წლის დასაწისიდან თვითმმართველობების მიერ წყლის მიმწოდებელი კომპანიებისათვის
ფინანსური სუბსიდიის გაწევა არამიზნობრივ ხარჯად აღირიცხება. აღნიშნულმა კომპანიამ
პირველ რიგში დაიწყო შესაბამისი ქონების საკუთრებაში აღება და მის ბალანსზე ასახვა. ამ
პროცესში საკმაოდ დიდი პრობლემები წარმოიშვა, რადგან წყლის სისტემები მხოლოდ
სახელმწიფო

შპს‐ს

საკუთრებაში

არ

იყო

და

ამ

სისტემების

რეაბილიტაციისათვის

თვითმმართველობებს საკმაოდ სოლიდური თანხები ჰქონდათ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
გახარჯული, ხოლო შექმნილი ქონება ადგილობრივ საკუთრებას წარმოადგენდა.
დღემდე არსებობს პრობლემები ქონების გამიჯვნასთან დაკავშირებით. თვითმმართველობების
ნაწილი თანახმაა აღნიშნული ქონება შპს "საქართველოს წყალს" უსასყიდლოდ გადასცეს, თუმცა
"ადგილობრივი ქონების შესახებ" კანონის თანახმად იკრძალება ადგილობრივი ქონების
სახელმწიფო

შპს‐ზე

უსასყიდლო

ფორმით

საკუთრებაში

ან

სარგებლობაში

გადაცემა.

თვითმმართველობის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მათ მიერ შექმნილი ქონების უსასყიდლოდ ან
სიმბოლურ ფასად სახელმწიფო შპს‐ზე გადაცემა თვითმმართველობის ქონებრივი ინტერესების
შელახვაა და აღნიშნულ ქონებაში შპს ,,საქართველოს წყალმა“ ადგილობრივ თვითმმართველობას
თანხა უნდა გადაუხადოს.
პრობლემას წარმოადგენს თვიმმართველობის სოფლებში სასმელი და საირიგაციო წყლის
მიწოდების საკითხი. აღნიშნულ ტერიტორიულ ერთეულებში გაურკვეველია სასმელი წყლის და
კანალიზაციის სისტემების საკუთრების ფორმა. უმეტეს შემთხვევებში ეს ქონება არავის ბალანსზე
არ არის აყვანილი. სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია წლების განმავლობაში ადგილობრივი
ხელისუფლების სახსრებით და მოსახლეობის მიერ აკრეფილი თანხებით ხორციელდებოდა.
თუმცა აღნიშნული ნაგებობები სახელმწიფო საკურებაში არსებულ მიწაზე არის აგებული.
შპს ,,საქართველოს წყალი“ არ ახდენს სოფლად არსებული წყლის სისტემის საკუთარ ბალანსზე
აყვანას და აღნიშნულ ტერიტორიებზე წყლის მიწოდების უზრუნველყოფას.
გაუგებარია თუ ვის პრეროგატივას წარმოადგენს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წყლით
მომარაგება. ერთი მხრივ თვითმმართველობების უფლებამოსილებებიდან ამოღებულ იქნა
მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა, მეორე მხრივ კი შპს ,,საქართველოს წყალი“ არ ახდენს
სოფლად არსებული წყლის სისტემის საკუთარ ბალანსზე აყვანას და მოსახლეობის წყლით
მომარაგებას.
პრობლემის

სიმწვავიდან

მოგვარებისთვის

გამომდინარე

ადგილობრივი

თვითმმართველობებს

ბიუჯეტიდან
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წყლის
რაც

პრობლემის

შესაძლებელია
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თვითმმართველობის ,,ნებაყოფლობით“ უფლებამოსილებად იქნეს განხილული. თვითმმართველი
ერთეული უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხზე, რომელიც კანონის
თანახმად არ განეკუთვნება ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსილებას და არ არის
აკრძალული თვითმმართველი ერთეულისათვის.
4.2.2.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები შესაძლებელია დავყოთ 3 ძირითად ჯგუფად:
1) არასაკმარისი ფინანსები
2) ადგილობრივი ხელისუფლების არასათანადო მენეჯმენტი
3) საკანონმდებლო ბაზაში არსებული პრობლემები
არასაკმარისი ფინანსები ‐
როგორც

2.8.

თავში

აღვნიშნეთ

ადგილობრივი

ხელისუფლების

დამოუკიდებლად

განსაკარგი შემოსავლები ძირითადად მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას ხმარდება და არ
რჩება თანხები კაპიტალური დანიშნულების პროექტების განხორციელებისათვის.
თვითმმართველობების უმეტესობაში არაფინანსური აქტივების ზრდის დაფინანსება
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ხორციელდება.
წყლის მიწოდების საფასურის ამოღება სოფლის მოსახლეობიდან თვითმმართველობის
მიერ

შეუძლებელია.

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაციაზე

გაწეული

თანხების

მოსახლეობიდან საფასურის სახით კომპენსირება არ ხდება.
ადგილობრივი ხელისუფლების არასათანადო მენეჯმენტი ‐
თვითმმართველობაში არსებული სამსახურები არ ფლობენ საკმარის ინფორმაციას სოფლად
არსებული წყლის სისტემის ხარვეზების შესახებ. ეს ნაწილობრივ გამოწვეულია ამ საკითხის
თვითმმართველობების უფლებამოსილებებიდან ამოღებით.
გამგეობებში წყლის სისტემების მცოდნე კვალიფიციური კადრების მოძიება საკმაოდ
რთულია, რაც გამოწვეულია თვითმმართველობების საჯარო მოხელეების დაბალი
სახელფასო ბადით.
სამსახურებში არსებული ინფორმაცია მოძველებულია და მისი განახლება საკმაოდ დიდ
რესურსებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად თვითმმართველობებს არ გააჩნიათ
ზუსტი ინფორმაცია პრობლემის მოგვარებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსების
შესახებ.
არ არსებობს წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დროს გამოსაყენებელი სახელმწიფო
სტანდარტი ან რეგულაცია.
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საკანონმდებლო ბაზაში არსებული პრობლემები ‐
საქართველოს

კანონმდებლობით

არ

არის

ზუსტად

დარეგულირებული

თუ

ვის

კომპეტენციას წარმოადგენს სოფლად არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და
მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა.
წლების განმავლობაში ვერ მოხდა ადგილობრივი წყლის რესურსის განსაზღვრა.
საკანონმდებლო დონეზე არ არის დარეგულირებული თუ როგორ უნდა მოხდეს ქალაქად,
მუნიციპალურ საკუთრებაში, არსებული წყლის სიტემის შპს ,,საქართველოს წყალზე“
გადაცემა.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება ჭაბურღილების და
რეზერვუარის მოწყობის დაფინანსება, ხოლო მოსახლეობის მიერ წყლის ამოსაქაჩად
საჭირო ელ. ენერგიის ღირებულების გადახდა. იურიდიულად გაურკვეველია თუ ვინ
ითვლება წყლის მიმწოდებლად და საჭიროებს თუ არა აღნიშნული საქმიანობა ნებართვას.
4.2.2.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
აღნიშნული პრობლემით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად წუხდება ბიზნესსექტორი და
ადგილობრივი ხელისუფლების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანო (როგორც
მომხმარებელი).
უარყოფითი გავლენა:

ანტისანიტარია და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი გავლენა ‐ წყლის
არასაკმარისი რაოდენობითა და არასათანადო ხარისხით მიწოდება ზრდის მოსახლეობაში
ეპიდემიის საფრთხეს. აღნიშნული კი იწვევს მოსახლეობის უკმაყოფილებას;

სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობის წარმოების ხელისშემშლელი ფაქტორი ‐ სარწყავი წყლის
არასათანადო რაოდენობით მიწოდება მოსავლის მიღების საფრთხეს ქმნის;

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

განვითარების

ხელისშემშლელი

ფაქტორი

‐

ტურისტული ინფრასტრუქტურის ერთ‐ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს
ჰიგიენური საკითხების მოგვარება, რომელიც წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის
გამართვის გარეშე შეუძლებელია.
4.2.3.

ერთჯერადი სოციალური დახმარებები

4.2.3.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
საქართველოში სოციალურ პროგრამებზე (მათ შორის ერთჯერადი სოციალური დახმარების
პროგრამებზე)

პასუხისმგებლობა

ეკისრება

ადგილობრივ

თვითმმართველობის

როგორც

შესაბამის

ცენტრალურ

ხელისუფლებას,

ორგანოებს. ცენტრალური

მხრიდან სოციალურ პროგრამებს ძირითადად

ასევე

ხელისუფლების

ახორციელებს სოციალური მომსახურების

სააგენტო თავისი ტერიტორიული ორგანოების მეშვეობით. ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების
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მხრიდან

სოციალური

პროგრამების

განხორციელებაზე

პასუხისმგებელია

ადგილობრივი

ხელისუფლების შესაბამისი სამსახურები.
სოციალური დახმარება – ნებისმიერი სახის,

ფულადი ან არაფულადი ხასიათის სარგებელი,

რომელიც განკუთვნილია სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირისათვის, ღატაკი
ოჯახისათვის ან უსახლკარო პირისათვის.
სოციალური

დახმარებების

კანონმდებლობა.

მათ

შორის

პროგრამებს

საქართველოში

საქართველოს

კანონი

არეგულირებს

,,სოციალურ

ეროვნული

დახმარებათა

შესახებ“.

სოციალური დახმარების დაფინანსების წყაროებია:
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი;
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტები;
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტები;
ბენეფიციარის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გადახდილი თანხა;
შემოწირულებები;
სხვა წყაროები, რომლებიც დაშვებულია საქართველოს კანონმდებლობით.
ფულადი სოციალური დახმარების დაფინანსების ძირითადი წყაროა საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტი. ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოები უფლებამოსილი არიან, ამ კანონით განსაზღვრული
სოციალური დახმარების სახეების შესაბამისად, დამატებით დააფინანსონ თავიანთ სამოქმედო
ტერიტორიაზე ამავე კანონით განსაზღვრული სოციალური დახმარებები, რაშიც მოიაზრება მათ
შორის ერთჯერადი სოციალური დახმარებები.
,,ადგილობრივი

თვითმმართველობების

შესახებ”

ორგანული

კანონის

თანახმად

თვითმმართველობა ვალდებულია საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელოს
სხვადასხვა სოციალური პროგრამები (მუხლი 16.) და აქვე მოიაზრება ერთჯერადი სოციალური
დახმარებები.
გორის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზისას გამოვლენილი
ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამების
არაეფექტურობა და გაუმჭვირვალობა.
ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამები ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: 100
და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება, ომის ვეტერანთა დაკრძალვა, უპატრონო ბავშვების
დახმარება, ლტოლვილთა დაკრძალვა, სადღესასწაულო დღეების დახმარება, მზრუნველობას
მოკლებულთა უფასო სასადილო და ა.შ. აღნიშნული პროგრამები მეტწილად ერთჯერად ფულად
დახმარებას წარმოადგენს და ვერ ახდენს მდგრად ზემოქმედებას/ეფექტს მოწყვლად ფენებზე.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს დახმარებები სრულად
ვერ მოიცავს ყველა სოციალურად დაუცველს.
როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტებში
არ არის ასახული ერთჯერადი სოციალური დახმარებისათვის გასაწევი სავარაუდო ხარჯების
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გაწევის მექანიზმები, რაც მიანიშნებს ბიუჯეტების გაუმჭვირვალობაზე და საჯარო ფინანსების
მოსალოდნელ არაეფექტურ ხარჯვაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებისთვის

როგორც

ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ბიუჯეტებიდან ხდება გარკვეული ხარჯების გაწევა
(ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან), ერთი მხრივ ბუნდოვანი რჩება ერთჯერადი სოციალური
დახმარებების საჭიროების მქონე ბენეფიციარების შერჩევის მექანიზმები და მეორე მხრივ
ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არ არის გამიჯნული თუ ბენეფიციართა
რომელ კატეგორიას ეხმარება თითოეული მათგანი. აღნიშნული ფაქტორი განაპირობებს ხშირ
შემთხვევაში ერთი და იგივე ბენეფიციარის დახმარებას ორივე მხრიდან და გამომდინარე აქედან
ბენეფიციართა ნაწილი ერთჯერადი სოციალური დახმარების მიღმა რჩება. ზემოთ თქმულიდან
გამომდინარე

ადგილი

აქვს

საჯარო

ფინანსების

არაეფექტურად

ხარჯვას,

აღნიშნული

პროგრამების ბენეფიციარებთან მიმართებაში სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების გაზრდილ
ალბათობას და ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე პირების უკმაყოფილებას.
4.2.3.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
როგორც აღვნიშნეთ, გორის მუნიციპალიეტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
ანალიზისას გამოვლენილი ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა ერთჯერადი სოციალური
დახმარების პროგრამების არაეფექტურობა და გაუმჭვირვალობა. პრობლემის გაანალიზებისას
გამოვლენილ იქნა ის ძირითადი მიზეზები, რომლებიც განაპირობებს აღნიშნული საკითხის
აქტუალურობას.

პრობლემის

დაკავშირებულია

როგორც

გამომწვევი

მიზეზები

ადგილობრივი,

ასევე

კომპლექსური
ცენტრალური

ხასიათისაა

და

ხელისუფლების

არაკოორდინირებულ ქმედებებთან. კერძოდ, აღნიშნული პრობლემის გამომწვევი მიზეზები სამ
ძირითად მიმართულებად შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
1.

ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები;
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საკუთარი შემოსავლების სიმწირის გამო ვერ
ხორციელდება ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე მოსახლეობის
უმეტესი ნაწილის დაკმაყოფილება;
კანონით განსაზღვრული გადასახადებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტში მიემართება
მხოლოდ ქონების გადასახადი, რის გამოც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ვერ ხერხდება
ერთჯერადი სოციალური საჭიროების მქონე მოსახლეობის პრობლემების რეალური
მოგვარება;
ერთჯერადი სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სავარაუდო
თანხები არ არის ასახული მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში, რაც შემდგომში ვერ
უზრუნველყოფს

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარების

საჭიროების

მქონე

ბენეფიციარების პრობლემების რეალურად მოგვარებას;
ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამები მეტწილად ერთჯერად ფულად
დახმარებას წარმოადგენს და ვერ ახდენს მდგრად ზემოქმედებას/ეფექტს მოწყვლად
ფენებზე.
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2.

მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხები;
მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს სოციალური აგენტების ინსტიტუტი, რომელიც
უზრუნველყოფდა ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე პირების
იდენტიფიცირებას;
მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ადგილობრივი სტატისტიკური მონაცემები, რაც
ხშირ შემთხვევაში ვერ განაპირობებს რეალურად არსებული სიტუაციის ადეკვატურად
ასახვას;
არ არსებობს მუნიციპალურ დონეზე ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს
სოციალური

ერთჯერადი

დახმარების

საჭიროების

მქონე

ბენეფიციარებთან

მიმართებაში სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების პრევენციას;
არ არსებობს რაიმე გამიჯვნის მექანიზმი ერთჯერადი სოციალური დახმარებების
პროგრამებზე,

სოციალური

განყოფილება

ბენეფიციართა

მომსახურების
რომელ

სააგენტოს

გორის

კატეგორიაზეა

მუნიციპალური

ორიენტირებული

და

ადგილობრივი ხელისუფლება რომელზე.
3.

საკანონმდებლო საკითხები;
საკანონმდებლო დონეზე ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არ არის
გამიჯნული თუ ბენეფიციართა რომელ კატეგორიას ეხმარება ერთჯერადი სოციალური
პროგრამებით თითოეული მათგანი;
არც სახელმწიფო და არც გორის მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმებში არ არის ასახული
ერთჯერადი

სოციალური

დახმარებების

პროგრამებისათვის

გასაწევი

ხარჯების

სავარაუდო მოცულობა.

4.2.3.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ზემოთ

დასახელებული

მიზეზები

განაპირობებს

გორის

მუნიციპალიტეტში

ერთჯერადი

სოციალური დახმარებების პროგარმების არაეფექტურობას და გაუმჭვირვალობას, რასაც თავის
მხრივ არაერთ უარყოფით შედეგამდე მივყავართ. პირველ რიგში ეს პრობლემა ნეგატიურად
აისახება მოცემული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.
კერძოდ,

ის

ძირითადი

უარყოფითი

შედეგები,

რომლებიც

გამოწვეულია

გორის

მუნიციპალიტეტში ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებთან დაკავშირებული
პრობლემებით, შემდეგნაირად გამოიყურება:
მოცემული პროგრამის ბენეფიციართა დიდი უმეტესობა დახმარების გარეშე რჩება;
სახეზეა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარების

საჭიროების

მქონე

უკმაყოფილო

მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა;
ხშირ შემთხვევაში ერთჯერადი სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილი თანხები
კონკრეტულ ბენეფიციარზე ვერ უზრუნველყოფს მისი პრობლემის რეალურად მოგვარებას;
ერთჯერადი სოციალური დახმარებების სიმცირე ვერ
სოციალური ფონის გაუმჯობესებას.
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4.2.4.

გორის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა

4.2.4.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
მუნიციპალიტეტში

ნარჩენების

მართვასთან

დაკავშირებული

საკითხები

ჯერ

კიდევ

დაურეგულირებელია. საბჭოთა პერიოდის დაშლის შემდეგ არ მომხდარა აღნიშნული სფეროს
სისტემური რეაბილიტაცია, ამორტიზებულია ნაგვის გამტანი მანქანები, სერიოზულ პრობლემად
რჩება ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისა და ნარჩენების უტილიზაციის
დაურეგულირებელია ნარჩენების მართვასთან
საკითხები.

როგორც

ცნობილია,

თვითმმართველობის შესახებ“

საკითხები. ასევე

დაკავშირებული ფინანსური უზრუნველყოფის

საქართველოს

ორგანული

კანონის

,,ადგილობრივი

მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალური

ნარჩენების გატანა და მისი უტილიზაცია წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის
საკუთარ უფლებამოსილებას, რაც გულისხმობს აღნიშნული მომსახურების უზრუნველყოფას
ადგილობრივი ფინანსებით. გამომდინარე აქედან, პრობლემატურ საკითხად ასევე რჩება გორის
მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის მოქნილი სისტემის შემუშავება.

4.2.4.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში პრობლემების გამომწვევი
ძირეული მიზეზები შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს:
1) სტანდარტიზაციის (სტანდარტების) საკითხები;
2)

არსაკმარისი ფინანსური რესურსები;

3)

მართვის (მენეჯმენტის) პრობლემები.

სტანდარტიზაციის (სტანდარტების) საკითხები;
ეროვნულ დონეზე დასახვეწია სტანდარტიზაციის სისტემა. საქართველოში ჯერ კიდევ არ
არსებობს ეროვნული სტანდარტი ნარჩენების მართვის სფეროში;
მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ინსტრუქციები, ტექნიკური ხასიათის ნორმები,
რომლებსაც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაეყრდნოს შესაბამისი სამსახური;
სტანდარტების გამოყენების ნებაყოფლობითობის პირობებში, შესამუშავებელია ისეთი
მექანიზმი, რომლითაც გარანტირებული იქნება შემუშავებული ინსტრუქციების რეალური
გამოყენება.

არასაკმარისი ფინანსური რესურსები;
მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობის სიმწირიდან გამომდინარე არასაკმარისია
ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის გამოყოფილი თანხები;
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დასახვეწია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის მოსაკრებლის ადმინისტრირების სისტემა.
არ ხდება აღნიშნული სერვისის ღირებულების სისტემური (კომპლექსური) ანალიზი.
შესაბამისად

გადახედვას

საჭიროებს

აღნიშნული

სფეროს

მომსახურებისთვის

მუნიციპალიტეტის მიერ შემოღებული ტარიფის ოდენობა.
არ არსებობს მოსახლეობიდან ტარიფის ამღების (ადმინისტრირების) ეფექტური სისტემა.

მართვის (მენეჯმენტის) პრობლემები;
მუნიციპალურ დონეზე მწირია საკადრო-რესურსული პოტენციალი, მუნიციპალიტეტის
შესაბამის სამსახურებს არ გააჩნიათ ინფორმაცია, თუ რა მიდგომები და მართვის
მოდელები არსებობს ევროპული ქვეყნების მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის
სფეროში;
ფიზიკურად და მორალურად გაცვეთილია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის საჭირო
ტექნიკური საშუალებები;
ნარჩენების

ეფექტურად მართვის

სფეროში ასევე მწირია კერძო ოპერატორების

გამოცდილება და რესურსული პოტენციალი.

4.2.4.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ქვემოთ მოცემულია ის უარყოფითი შედეგები (გავლენა),

რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად

წარმოიშობა ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის პრობლემის არსებობისას:
ხელი ეშლება მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელებას და
სისუფთავის დაცვას;
იზრდება მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების რისკი;
იზრდება სხვადასხვა სახის ეპიდემიოლოგიური დაავადებების გავრცელების რისკი;
ხელი ეშლება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებას;
ფერხდება თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითრება.
4.3. პროგრამის მიზნები, ამოცანები, საქმიანობები
4.3.1. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები - პრიორიტეტი #1
მიზანი 1. გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამება
თანამედროვედ აღიარებულ სტანდარტებს.
ამოცანა 1.1. ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია.
საქმიანობა:
1.1.1.

გორის მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საკუთარი შემოსავლები;

1.1.2.

გაზრდილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობასა და რემონტზე
გაწეული ხარჯები.
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ამოცანა 1.2. კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია
საქმიანობა:
1.2.1.

განსაზღვრულია კონკრეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შესაბამის ვაკანტურ
თანამდებობებზე ახალი კადრების მისაღებად;

1.2.2.

შესაბამის თანამდებობებზე მიღებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები;

1.2.3.

გაზრდილია

მათი

ანაზღაურება

მათი

მოტივაციის

ამაღლებისა

და

კადრების

გადინებისგან თავის არიდების მიზნით.
ამოცანა 1.3. შესაბამისი სტანდარტების არსებობა
საქმიანობა:
1.3.1.

ეროვნულ დონეზე შემუშავებულია ზოგადი ხასიათის ის სტანდარტები და ტექნიკური
რეგლამენტები,

რომლებიც

საჭიროა

ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

მშენებლობისა და შენახვისათვის;
1.3.2.

მუნიციპალიტეტის

საპროექტო

ორგანიზაციებში

დანერგილია

თანამედროვე

სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტაციები;
1.3.3.

ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

მშენებლობა

და

შეკეთება

სწორედ

ამ

სტანდარტებზე დაყრდნობით ხორციელდება.
ამოცანა 1.4. მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის დონე გაზრდილია
საქმიანობა:
1.4.1.

გაზრდილია მიმწოდებელ ორგანიზაციათა კვალიფიკაციის დონე;

1.4.2.

გაუმჯობესებულია მიმწოდებელ ორგანიზაციათა მატერიალურ‐ტექნიკური ბაზის
მდგომარეობა.

4.3.2. წყალმომარაგება - პრიორიტეტი #2
მიზანი 2. გორის მუნიციპალიტეტში სასმელი და საირიგაციო წყლის მიწოდება შეესაბამება
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს
ამოცანა 2.1. ფინანსებთან მიმართებაში დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია
საქმიანობა:
2.1.1

ცენტრალურ

ხელისუფლებასთან

მოლაპარაკებების

გამართვა

საკუთარი

შემოსულობების ზრდასთან დაკავშირებით. ამ პროცესში შესაძლებელია ჩართულნი
იყვნენ გუბერნატორის აპარატი და თვითმმართველობის ასოციაცია. საკითხის
დადებითად გადაჭრას ხელს შეუწყობს საქართველოს მიერ თვითმმართველობის
ქარტიით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება;
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2.1.2. მუნიციპალური

განვითარების

ფონდიდან

კაპიტალური

პროექტებისათვის

დამატებითი სახსრების მოზიდვა. თვითმმართველობამ უნდა მოამზადოს გამართული
პროექტები და მოახდინოს მათი ლობირება ცენტრალურ დონეზე;
2.1.3. საკუთარი შემოსულობების ამოღების მაჩვენებლის ზრდა. პირველ რიგში მოხდება
საგადასახადოსთან ურთიერთობის აწყობა რათა საჭირო ინფორმაციის მიღება არ
გართულდეს.

მეორე

მობილიზების

მხრივ

მაჩვენებელი,

უნდა
რაც

გაიზარდოს

ადგილობრივი

ადმინისტრირების

მოსაკრებლების

გაუმჯობესებით

იქნება

შესაძლებელი;
2.1.4.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული სახსრების რაციონალური გამოყენება პრივატიზების პროცესიდან მიღებული თანხის მიმართვა უნდა მოხდეს არაფინანსური
აქტივების ზრდის დასაფინანსებლად.

ამოცანა 2.2. მუნიციპალიტეტში შექმნილია მენეჯმენტის მოქნილი და სისტემური მექანიზმები
საქმიანობა:
2.2.1. სოფლად არსებული წყლის სისტემების მდგომარეობის ძირეული კვლევა - პირველ
რიგში უნდა მოხდეს სოფლად არსებული წყლის სისტემების (სათავე ნაგებობის
ჩათვლით) აღრიცხვა და საკუთრების ფორმის გარკვევა. შემდგომ ეტაპზე უნდა
განხორციელდეს დეფექტური აქტების შედგენა და პრობლემის მოგვარების ხედვის
ჩამოყალიბება;
2.2.2. მუნიციპალური
განისაზღვროს

სერვისების
ტექნიკური

ხარისხის

სტანდარტის

სტანდარტები,

დადგენა

რომელთა

-

აუცილებელია

მიხედვითაც

უნდა

განხორციელდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
2.2.3.

ზედამხედველობის ფუნქციის დახვეწა წყლის სიტემის რეაბილიტაციის მონიტორინგის
კუთხით - შესაბამის სამსახურში უნდა არსებობდეს ადამიანი, რომელსაც გააჩნია
შესაბამისი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სტანდარტების ცოდნა.

ამოცანა 2.3. საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია ადგ. თვითმმართველობის კომპეტენცია
წყლის სისტემების რეაბილიტაციასთან მიმართებაში

საქმიანობა:
2.3.1. ადგილობრივი წყლის მცნების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის ლობირება - ადგ.
თვითმმართველობამ გუბერნიისა და თვითმმართველობის ასოციაციის მხარდაჭერით
უნდა გაუწიოს ლობირება წყლის რესურსის გამიჯვნის საკითხს;
2.3.2.

სოფლად

წყლის

მიმწოდებლის

განსაზღვრა

საკანონმდებლო

დონეზე

-

ადგ.

თვითმმართველობამ გუბერნიისა და თვითმმართველობის ასოციაციის მხარდაჭერით
უნდა გაუწიოს ლობირება სოფლად წყლის მიმწოდებელი სუბიექტის დადგენას. თუ ეს
ფუნქცია თვითმმართველობის პრეროგატივად განისაზღვრება, მაშინ აუცილებელია
შესაბამისი დაფინანსების მოთხოვნა.
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4.3.3. ერთჯერადი სოციალური დახმარებები - პრიორიტეტი #3
მიზანი 3. გორის მუნიციპალიტეტში ერჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამები ეფექტური და
გამჭვირვალეა
ამოცანა 3.1. ფინანსებთან მიმართებაში დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია.
საქმიანობა:
3.1.1 გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საკუთარი შემოსავლები გაზრდილია. ამის
მისაღწევად გატარებულია მთელი რიგი ღონისძიებები. მათ შორის: გაზრდილია
გამოთანაბრებითი ტრანსფერების მოცულობა და აგრეთვე საკუთარი შემოსავლის
ძირითადი წყაროს - ქონების გადასახადის განაკვეთი (რა თქმა უნდა, ოპტიმალური
მოცულობით).

ყოველივე

ამის

შედეგად

გაზრდილია

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარებებით დაკმაყოფილებული მოსახლეობის რაოდენობა;
3.1.2 ერთჯერადი სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სავარაუდო
თანხები ასახულია მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში და

ერთჯერადი სოციალური

დახმარების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა მნიშვნელოვანი ნაწილის პრობლემები
მოგვარებულია;
3.1.3 თვითმმართველობის ასოციაციის ლობირებითა და წარმომადგენლობითი ორგანოსთან
კოორდინირებით
მოსაკრებლების

გაზრდილია
განაკვეთი,

ქონების

რითაც

გადასახადისა

მიღწეულია

და

ადგილობრივი

ერთჯერადი

დახმარებების

უზრუნველსაყოფად ფორმირებული ფულადი ფონდის მოცულობა;
3.1.4

მუნიციპალიტეტის

დონეზე

შექმნილია

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარებების

სისტემურად მდგრადი ფინანსური მექანიზმები.
ამოცანა 3.2. მუნიციპალიტეტში შექმნილია მენეჯმენტის მოქნილი და სისტემური მექანიზმები
თუ ინსტიტუციები
საქმიანობა:
3.2.1 მუნიციპალიტეტში

შექმნილია

დაკომპლექტებულია

მუნიციპალური

ადგილობრივი

სოციალური სააგენტო, რომელიც

სოციალური

აგენტებით

და

შესაბამისად

უზრუნველყოფილია ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე პირების
ზუსტი ნუსხის არსებობა;
3.2.2 გორის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ადგილობრივი სტატისტიკური მონაცემების
სამსახური,

რომელიც

უზრუნველყოფს

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარებების

ბენეფიციართა ზუსტ იდენტიფიკაციას.
3.2.3 მუნიციპალურ დონეზე შექმნილია ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს
ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე ბენეფიციარებთან მიმართებაში
სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების პრევენციას. კერძოდ, შექმნილია სპეციალური
კომისია, რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო
ფონდიდან

ერთჯერად

სოციალურ

დახმარებებზე

თანხების

გამოყოფასთან

დაკავშირებით და ეს სხდომები საჯაროა, სადაც ესწრებიან ადგილობრივი სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლები (ადგილობრივი არასამთავრობო, სათემო მედია
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. )
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3.2.4 გამიჯნულია, ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებზე,

სოციალური

მომსახურების სააგენტოს გორის მუნიციპალური განყოფილება ბენეფიციართა
რომელ

კატეგორიაზეა

ორიენტირებული/პასუხისმგებელი

თუ

და

ადგილობრივი

ადგილობრივი

ხელისუფლების

ხელისუფლება რომელზე.
ამოცანა

3.3.

გამჭვირვალეა

როგორც

ცენტრალურ,

ასევე

ბიუჯეტებში ერთჯერად სოციალურ დახმარებებთან მიმართებაში
საქმიანობა:
3.3.1 საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებულია ცვლილება და გამიჯნულია ცენტრალურ
და ადგილობრივ ხელისუფლებათა შორის
პროგრამებზე

ერთჯერადი სოციალური დახმარების

ბენეფიციართა რომელ კატეგორიაზეა პასუხისმგებელი თითოეული

მათგანი;
3.3.2 როგორც სახელმწიფო, ასევე გორის მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმებში ცალკე პუნქტად
არის გამოყოფილი ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებისათვის გასაწევი
ხარჯების სავარაუდო მოცულობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო
ფონდში გამოკვეთილია ერთჯერად სოციალურ დახმარებებზე გასაწევი თანხების
სავარაუდო მოცულობა.

4.3.4. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა - პრიორიტეტი #4
მიზანი 4. გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის (ადმინისტრირების)
პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს (მოთხოვნებს);
ამოცანა 4.1. მოგვარებულია სტანდარტების (სტანდარტიზაციის) საკითხები
საქმიანობა:
4.1.1 ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ ერთობლივი ჯგუფის შექმნა
და

სტანდარტიზაციის საკითხების საფუძვლიანი კვლევა; – აღნიშნულ აქტივობაში

მნიშვნელოვანია

სტანდარტების,

ტექნიკური

რეგლამენტების

და

მეტროლოგიის

ეროვნული სააგენტოს როლი, რამდენადაც უნდა განხორციელდეს არსებული საბჭოთა
სტანდარტების ძირეული გადახედვა და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებაზე
დაყრდნობით შემუშავდეს ეროვნული სტანდარტი ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის
სფეროში. აღნიშნულ პროცესში ასევე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული რეგიონული
განვითარების

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო

და

ადგილობრივ

თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია;
4.1.2 მუნიციპალურ დონეზე

მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალური ჯგუფის შექმნა და

ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში; –
შემდეგ

ეტაპზე

მუნიციპალიტეტში

შეიქმნება

სპეციალური

ჯგუფი,

რომელიც

ძირითადად დაკომპლექტებული იქნება დარგის სპეციალისტებით. ჯგუფის მიერ უნდა
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მოხდეს ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული პრობლემატიკის ძირეული კვლევა და
შემუშავებულ იქნეს ტექნიკური

რეგლამენტები ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის

სფეროში. აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტები შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნულ
დონეზე

მიღებულ

ტექნიკური

წესები

ჩარჩო

სტანდარტთან.

ოპტიმალურად

მუნიციპალურ

დონეზე

შემუშავებული

უნდა იყოს შედგენილი მუნიციპალიტეტის

ფინანსური და სხვა სახის რესურსების გათვალისწინებით;
4.1.3 ახლადშემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტების (ჩარჩო სტანდარტიდან გამომდინარე)
რეალურად გამოყენების

ეფექტური ინსტრუმენტის შექმნა; – ამ შემთხვევაში ძალზე

მნიშვნელოვანია სტანდარტიზაციის ნებაყოფლობითობის საკითხის ანალიზი, დღეის
მდგომარეობით საქართველოში სტანდარტების გამოყენება ზოგადად ნებაყოფლობითია,
აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე არსებობს რისკი იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის
შესაბამისმა ორგანოებმა სხვადასხვა ფაქტორიდან გამომდინარე (მაგ.: მეტი ფინანსების
ხარჯვა და სხვ.) არ

ისურვონ ახლადშემუშავებული ინსტრუქციების გამოყენება.

გამომდინარე

აქედან,

საჭიროა

შესაძლებელი

გახდება

განხორციელდეს

შემუშავდეს

ქმედითი

მექანიზმი,

მუნიციპალიტეტის

მიერ

რომლითაც

სტანდარტების

(ტექნიკური რეგლამენტების) გამოყენების პერმანენტული მონიტორინგი, რაც შესაბამისი
სამართლებრივი აქტით იქნება გამყარებული. (აღნიშნულ პროცესში მუნიციპალიტეტთან
ერთად შესაძლებელია ჩაერთოს სამხარეო ადმინისტრაცია, რეგიონალური განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო).
ამოცანა 4.2. დახვეწილია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის საჭირო ფინანსური სახსრების
ფორმირების მექანიზმები
საქმიანობა:
4.2.1 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების გატანა- უტილიზაციისთვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის ფინანსური ანალიზი; – პირველ ეტაპზე აუცილებელია
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ტექნიკური საშუალებების ფინანსური
აღრიცხვა და მათი საბაზრო ღირებულების დადგენა, რის საფუძველზეც

გაკეთდება

რეალური სამოქმედო გეგმა სფეროს შემდგომი რეაბილიტაციისთვის;
4.2.2 ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში დაფინანსების გაზრდის მექანიზმების
შემუშავება; – რამდენადაც მუნიციპალური ბიუჯეტი უმეტესწილად სრულყოფილად ვერ
უმკლავდება ნარჩენების სისტემურად გატანა-უტილიზაციას, შესაძლებელია დამატებითი
ფინანსური

სახსრების

გამოყოფასთან

დაკავშირებით

აქტიური

მოლაპარაკებები

წარიმართოს ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან (მუნიციპალური
განვითრების ფონდთან და სხვ.), რომელშიც ჩართული იქნება როგორც პრეზიდენტის
რწმუნებულის ადმიანისტრაცია, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული
ასოციაცია;
4.2.3 დამატებითი ფინანსური სახსრების მობილიზების მიზნით საერთაშორისო დონორ
ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებების წარმოება; – გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული
პოტენციალი იძლევა საშუალებას, რომ საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა გაიღონ
ფინანსური

სახსრები

გორის

მუნიციპალიტეტის

ინფრასტრუქტურული

განვითარებისთვის, თუმცა ყოველივე ამისთვის საჭიროა მომზადდეს სისტემურად
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სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

გაანალიზებული პროექტები (წინადადებები) და წარედგინოს საერთაშორისო დონორ
ორგანიზაციებს. პროექტის მთავარი მიზანი იქნება გორის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების
გატანა-უტილიზაციის პრობლემის მოგვარება, რომელიც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს
ტურიზმის და საბოლოო ანგარიშით მუნიციპალიტეტის მდგრად განვითრებას;
4.2.4

ნარჩენების

გატანა-უტილიზაციისთვის

მუნიციპალიტეტის

მიერ

შემოღებული

მოსაკრებლის (ტარიფის) ანალიზი და ადმინისტრირების მოქნილი სისტემის შემუშავება;
– აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (მათ
შორის გორში) არ არსებობს ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის მოსაკრებლის დათვლის
(დაანგარიშების)
დაწესებული

თანამედროვე

ტარიფი

ხშირ

მეთოდოლოგია.
შემთხვევაში

შესაბამისად

არ

შეესაბამება

მუნიციპალიტეტში
ნარჩენების

გატანა-

უტილიზაციისთვის რეალურად საჭირო ფინანსურ სახსრებს. ამდენად აუცილებელია
შემუშავდეს ტარიფის დათვლის ისეთი მეთოდოლოგია, რომელშიც რეალურად იქნება
გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ყველა
ნიუანსი.

გარდა

სატარიფო

პოლიტიკისა,

პრობლემატურ

საკითხად

რჩება

მოსახლეობიდან მოსაკრებლის ადმინისტრირების ეფექტური მექანიზმის შემუშავება.
ამისათვის

აუცილებელია

მუნიციპალიტეტის

მიერ

შემუშავდეს

გეგმა,

რომელიც

სხვადასხვა სტიმულებიდან (მაგ: მომსახურების ხარისხი და სხვ.) გამომდინარე გაზრდის
მოსახლეობიდან მოსაკრებლის მობილიზების (ამოღების) მაჩვენებელს.
ამოცანა 4.3 შემუშავებულია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის მართვის (მენეჯმენტის)
ეფექტური სისტემა;
საქმიანობა:
4.3.1 ადამიანური რესურსების გაძლიერება ნარჩენების მართვის სფეროში; – აღსანიშნავია, რომ
ფინანსური რესურსების სიმწირესთან ერთად მუნიციპალიტეტში სერიოზულ პრობლემას
წარმოადგენს

ნარჩენების

მართვის

სფეროში

პროფესიონალი

კადრების

საკითხი,

შესაბამის სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია განვითარებული
(ევროპული)

ქვეყნების

მუნიციპალიტეტებში

ნარჩენების

მართვის

მდგომარეობის

(დაგეგმარების) შესახებ, შესაბამისად არასრულყოფილია ნარჩენების მართვის სფეროში
არსებული

მუნიციპალური

გეგმები,

ხედვები

(ასეთის

არსებობის

შემთხვევაში).

გამომდინარე აქედან საჭიროა გამოცდილი ექსპერტების მიერ შემუშავდეს სპეციალური
,,ტრენინგ-მოდული“ და ნარჩენების მართვის შესახებ

სრულყოფილად მიეწოდოთ

ინფორმაცია იმ ადამიანებს, რომლებსაც შემდგომში პირდაპირი შეხება ექნებათ
ნარჩენების მართვის საკითხებთან;
4.3.2 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ანალიზი; – აღნიშნულ ეტაპზე
ნარჩენების

გატანა-უტილიზაციისთვის

საჭირო

საშუალებების

მოხდება
ტექნიკური

მდგომარეობის აღწერა (არსებული სურათის შესწავლა), რომლის შემდეგ გაანალიზდება
თუ

რა

ტექნიკური

პოტენციალი

აქვს

მუნიციპალიტეტს

სფეროს

შემდგომი

განვითრებისთვის;
4.3.3. ნარჩენების გატანა–უტილიზაციის სფეროში მოქმედი კერძო ოპერატორების კვლევა; –
აღნიშნული

აქტივობა

გულისხმობს

მუნიციპალიტეტში
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და

რეგიონულ

დონეზე
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არსებული იმ კერძო კომპანიების ანალიზს, რომლებსაც აქვთ რესურსი შესაბამისი
შეთანხმების საფუძველზე პასუხისმგებლობა აიღონ ნარჩენების გატანა-უტილიზაციაზე.
ამავე დროს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის მიერ უნდა მოხდეს კერძო-საჯარო
პარტნიორობის

ფორმების

ანალიზი

და

აღნიშნული

მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა.
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ალტერნატივებისგან

2.

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1.

#

საპროექტო ორგანიზაციებში
სტანდარტების და ტექნიკური
რეგლამენტების დანერგვა
მიმწოდებელ ორგანიზაციათა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
მდგომარეობის გაუმჯობესება
ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მშენებლობა და შეკეთება
ახალი სტანდარტებით და
რეგლამენტებით
შესრულებული სამუშაოების
მონიტორინგი და შეფასება
სასმელი და სარწყავი წყლის
მიწოდების გაუმჯობესება

სტანდარტების და ტექნიკური
რეგლამენტების შემუშავება

ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მდგომარეობის მოწესრიგება
ადგილობრივი გზების
მშენებლობაზე და რემონტზე
ხარჯების ზრდა
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შემუშავება ახალი კადრების
მისაღებად
კვალიფიციური პერსონალის
შერჩევა
პერსონალის შრომის ანაზღაურების
მოწესრიგება და მოტივაციის გაზრდა

აქტივობა/საქმიანობა
I

2011
II III
IV

I

2012
II III
IV

4.4. პროგრამის განხორციელების სავარაუდო გეგმა და რესურსები

I

2013
II III
IV

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური
მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური

ადგილობრივი კადრები
და მოწვეული
ექსპერტები
მოწვეული ექსპერტების ანაზღაურება
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი
CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება
ტრენინგების მასალები
და ტრენერთა შრომის
ანაზღაურება
სატენდერო მოთხოვნები და დამატებითი
ფინანსური რესურსები

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური
მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები
მონიტორინგის შერეული ჯგუფის შექმნა

მიმწოდებელი ორგანი-ზაცია
მუნიციპალიტეტის მოთხოვნით

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

პასუხისმგებელი უწყება

პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი

საჭირო რესურსები

სოფლად წყლის მიმწოდებლის
განსაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე

წყლის მიწოდების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სოცალური დახმარების პროგრამების
ეფექტურობა და გამჭვირვალობა

2,9

3.

ზედამხედველობის ფუნქციის
დახვეწა წყლის სისტემის
რეაბილიტაციის მონიტორინგის
კუთხით
ადგილობრივი წყლის მცნების
საკანონმდებლო დონეზე
განსაზღვრის ლობირება

მუნიციპალური სერვისების
ხარისხის სტანდარტის დადგენა

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან
მოლაპარაკებების გამართვა
საკუთარი შემოსულობების
ზრდასთან დაკავშირებით
მუნიციპალური განვითარების
ფონდიდან კაპიტალური
პროექტებისათვის დამატებითი
სახსრების მოზიდვა
საკუთარი შემოსულობების
ამოღების მაჩვენებლის ზრდა
არაფინანსური აქტივების კლებიდან
მიღებული სახსრების რაციონალური
გამოყენება
სოფლად არსებული წყლის
სისტემების მდგომარეობის ძირეული
კვლევა

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები
თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები

სამუშაო ჯგუფი

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის საფინანსო
სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

პრეზიდენტის
(მთავრობის) სამხარეო
რწმუნებულის აპარატი
სამუშაო ჯგუფი
(სამსახური)
არაფინანსური
აქტივების მართვის
გეგმა
სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების
დაფინანსება
CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

4,1

4.

3,7

3,6

3,5

3,4

მუნიციპალიტეტის აპარატი

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

ადგილობრივი და
ცენტრალური მედია

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

ადგილობრივი
სამსახური

CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

საფინანსო სამსახური;
ჯანდაცვის, სოც. საკითხ–თა,
ვეტერანთა საქმეების,
ლტოლვილთა და იძუ–
ლებით გადაადგილებულ პირთა
სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფი

3,2

ადგილობრივი ქონების
გადასახადისა და ადგილობრივი
მოსაკრებლების განაკვეთის გაზრდა
ერთჯერადი სოციალური
დახმარებების სისტემურად
მდგრადი ფინანსური მექანიზმების
შექმნა
ადგილობრივი სტატისტიკური
მონაცემების სამსახურის შექმნა
ერთჯერად სოციალურ
დახმარებებზე თანხების
გამოყოფასთან შექმნილი კომისიის
სხდომების გამჭვირვალობა
საკანონმდებლო დონეზე
ცვლილების განხორციელება და
უფლებამოსი–ლებების გამიჯვნა
ცენტრალურ და ადგილობრივ
ხელისუფლებებს შორის
ნარჩენების გატანა‐უტილიზაციის
შესაბამისობა საერთაშორისო
სტანდარტებთან
მუნიციპალურ დონეზე
სპეციალური ჯგუფის შექმნა და
ტექნიკური რეგლამენტების
შემუშავება

პროგრამული ბიუჯეტი

ერთჯერად სოციალური
პროგრამების განსახორციელებლად
საჭირო სავარაუდო თანხების ასახვა
მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში

3,3

პრეზიდენტის
(მთავრობის) სამხარეო
რწმუნებულის აპარატი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
საკუთარი შემოსავლების გაზრდა

3,1

ადამიანური რესურსების
გაძლიერება

შემუშავებული სტანდარტების
შესაბამისად ნარჩენების გატანა–
უტილიზაცია

4,7

4,8

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

ახლადშემუშავებული ტექნიკური
რეგლამენტების რეალურად გამოყენების ეფექტური ინსტრუმენტის
შექმნა
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული ნარჩენების გატანა‐
უტილიზაციისთვის საჭირო ინფრა–
სტრუქტურის და ბაზრის ანალიზი
ნარჩენების გატანა‐უტილიზაციის
სფეროში დაფინანსების გაზრდის
მექანიზმების შემუშავება
დამატებითი ფინანსური სახსრების
მობილიზების მიზნით
საერთაშორისო დონორ
ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებების
წარმოება
ნარჩენების გატანა‐
უტილიზაციისთვის შემოღებული
მოსაკრებლის ანალიზი და
ადმინისტრირების მოქნილი
სისტემის შემუშავება
მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების
დაფინანსება

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

ტრენინგების მასალები
და ტრენერთა შრომის
ანაზღაურება
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და
საკრებულო

სატენდერო მოთხოვნები და დამატებითი
ფინანსური რესურსები
სამუშაო ჯგუფი

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების
დაფინანსება

