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შესავალი 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მხარდაჭერით 

2013 წლის აგვისტოდან ახორციელებს პროექტს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების მონიტორინგი და 

ეფექტიანობის ანალიზი“. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა 

და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ეკონომიკური ანალიზი. წარმოდგენილ 

ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით არსებული სტატისტიკური მონაცემები 

და ასევე ინფორმაცია პროექტების სტატუსის შესახებ. გარდა ამისა, ანგარიშში შევიდა ეკონომიკური 

პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ადგილობრივი კოორდინატორების მიერ 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში 

და იანვარში განხორციელებული ადგილობრივი მონიტორინგის შედეგები ხუთ შერჩეულ რეგიონში – 

ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, იმერეთი, გურია. 

ძირითადი მიგნებები

•  2013 წლის სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რომ ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა თან ხის ათ ვი სე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის წე სებ-

ში და გა აძ ლი ე რა კონ ტ რო ლი, რა მაც გა ზარ და პრო ექ ტის მიზ ნობ რი ო ბა; ასე ვე და ზუს ტ და რე გი ო ნუ-

ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის ფარ გ ლებ ში პრო ექ ტე ბის დამ ტ კი ცე ბის პრო ცე დუ რე ბი, რაც ასე ვე და დე ბი თი 

ცვლი ლე ბა იყო; 

•  2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით რე გი ო ნებ ში გა სა ხორ ცი ე ლე ბე-

ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი სა და სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა 499.3 მი ლი ო ნი 

ლა რით გა ნი საზღ ვ რა (449.3 მი ლი ო ნი ლა რი ფონ დი, 50 მი ლი ო ნი სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა). 

ფონ დის მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბი ა, რო გორც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა-

მი ნის ტ რო, ასე ვე ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, ენერ გე ტი კის, ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი-

ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რო ე ბი, ად გი-

ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც წარ დ გე ნი ლი წი ნა და დე ბის სა ფუძ ველ ზე იღე ბენ 

თან ხებს;

•  საქართველოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნის ოპე რა ტი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 

2013 წელს გეგ მით გან საზღ ვ რუ ლი თან ხის 94% გა მო ი ყო (472.2 მი ლი ო ნი), სა ი და ნაც ათ ვი სე ბულ იქ ნა 

405.1 მი ლი ო ნი, შე სა ბა მი სად, გა მო ყო ფი ლი თან ხის და ახ ლო ე ბით 16 პრო ცენ ტი - 67.1 მი ლი ო ნი არ იქ ნა 

ათ ვი სე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თვით მ მარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბის მი სა მარ თით გა და რიცხუ ლი თან ხის 

ოდე ნო ბა არ ასა ხავს რე ა ლუ რი შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. რად გან თან ხა ყვე ლა რე გი ონ ში და ყვე ლა 

პრო ექ ტ ზე სრუ ლად არ არის ათ ვი სე ბუ ლი; 

•  რეგიონული გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ როს მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
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თა ნახ მად, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი დას რუ ლე ბუ ლი ა. 2014 წლის 15 იან ვ რის მო ნა ცე მე ბით დას რუ ლე ბუ ლი იყო პრო-

ექ ტე ბის 98 %. ამა ვე დროს გა მო იკ ვე თა, რომ 2013 წლის 30 ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, და გეგ მი ლი 

პრო ექ ტე ბის 28 % არ იყო დას რუ ლე ბუ ლი; აქე დან 9 % კი სა ერ თოდ არ იყო დაწყე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, 

პრო ექ ტე ბის და ახ ლო ე ბით მე სა მე დი 2013 წლის ბო ლო ორ თვე ში გან ხორ ცი ელ და; 

•  ზოგადად, პრო ექ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი რო გორც სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში, ასე-

ვე რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დ ში წლის ბო ლოს გან ხორ ცი ელ და. ამის ერ თ -

ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი ტენ დე რე ბის პრო ცე დუ რე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბა იყო. ტენ დე რე ბი ძი რი თა დად აგ ვის-

ტო- სექ ტემ ბერ ში ჩა ტარ და, რა მაც სა მუ შა ო ე ბის შეზღუ დულ ვა დებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა 

და ა ყე ნა; ამის მი ზე ზი, თა ვის მხრივ, მა გა ლი თად, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში პრო-

ექ ტის პრი ო რი ტე ტე ბის არა ერ თ გ ზი სი ცვლი ლე ბა და არა საკ მა რი სი ბი უ ჯე ტი იყო.

•  2013 წლის სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით პრი ო რი ტე ტუ ლი 

სა მუ შა ო ე ბის სა მე უ ლი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სოფ ლის გზის 

რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სოფ ლის სას მე ლი წყლით უზ რუნ ველ ყო ფის სა მუ შა ო ე ბი; ცალ კე აღე ბუ ლი პრი ო რი-

ტე ტე ბი დან ყვე ლა ზე დი დი წი ლი სწო რედ ამ ორ ბო ლო პრი ო რი ტეტ ზე მო დის. შე სა ბა მი სად, 2013 წელს 

პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბი, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, არ შეც ვ ლი ლა; რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე-

ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის პირ ვე ლი ორი პრი ო რი ტე ტიც (დაფინანსების მას შ ტა ბის მი ხედ ვით) ასე ვე 

გზა და წყალ - კა ნა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი ა; 

•  რეგიონულ ჭრილ ში კვლე ვამ გა მოკ ვე თა, რომ სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში ყვე ლა რე გი ონ ში 

და ცუ ლია პრი ო რი ტე ტე ბის თან მიმ დევ რო ბა, თუმ ცა შე იმ ჩ ნე ვა გან ს ხ ვა ვე ბე ბიც: სას მე ლი წყლის სის-

ტე მის მოწყო ბა ზე სა მუ შა ო ებს გა ცი ლე ბით დი დი მო ცუ ლო ბა უკა ვია აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში - 

კა ხე თი, ში და ქარ თ ლი, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი. აქ პრო ექ ტე ბის 22-დან 30 %–მდე სწო რედ სას მე ლი წყლის 

უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ექ ტებ ზე მი ე მარ თე ბა. სა მა გი ე როდ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის პრი ო რი ტე-

ტუ ლია გზა - გუ რი ა სა და სა მეგ რე ლო ში, მა გა ლი თად, სა მუ შა ო ე ბის შე სა ბა მი სად 32 და 36 % სწო რედ 

გზე ბის რე აბ ლი ტა ცი ას უკავ შირ დე ბა. ისე ვე რო გორც აღ მო სავ ლეთ, ასე ვე და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში 

მსგავ სი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა სპორ ტულ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას თან და გა ნა თე ბას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი პრო ექ ტე ბი.

•  პროექტების პრი ო რი ტე ტე ბის მრა ვალ გ ზი სი ცვლი ლე ბა სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ახა ლი მა-

ხა სი ა თე ბე ლი ა. ეს პრო ექ ტე ბი და გეგ მ ვის დროს არ სე ბულ ხარ ვე ზებს ადას ტუ რებს და დამ გეგ მავ თა 

არა სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცი ა ზე მოწ მობს; მე ო რეს მხრივ - ამ სა მუ შა ო ებ ზე კონ ტ რო ლის გაძ ლი ე რე ბის 

ნი შა ნი ცა ა. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში პრი ო რი ტე ტის ცვლი ლე ბა მო სახ ლე ო ბის და მა ტე ბი თი გა მო კითხ ვის 

გა რე შე მოხ და ან კვლავ არა ე ფექ ტუ რით შე იც ვა ლა, რაც სა ჭი რო ებს პრო ექ ტის ზე დამ ხედ ველ თა მეტ 

ყუ რადღე ბას და და მა ტე ბი თი სა მუ შა ო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ად გილ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა 

შე სა ბა მი სი უნა რე ბის გაზ რ დის მიზ ნით. 
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•  სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ნა წი ლობ რივ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია დრო-

ში არამ დ გ რა დი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის ტენ დენ ცია _ მა გა ლი თად ხდე ბა გზე ბის მოხ რეშ ვა, რაც 

მო მა ვალ წელს ხე ლა ხალ მოხ რეშ ვას სა ჭი რო ებს; კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა, რომ ისე თი ორი ყვე ლა ზე 

მსხვი ლი პრობ ლე მის ეფექ ტუ რად გა და საჭ რე ლად, რო გო რი ცაა სოფ ლის გზე ბი თა და სას მე ლი წყლით 

უზ რუნ ველ ყო ფა, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის რე სურ სე ბი, უმე ტეს წი ლად, არა საკ მა რი სი ა; 

•  გრძელდება სოფ ლე ბის ნა წი ლის მი ერ არას წო რი და გა უთ ვ ლე ლი პრი ო რი ტე ტე ბის შერ ჩე ვის ტრა დი-

ცი ა. ად გი ლებ ზე მო ნი ტო რინ გ მა გა მოკ ვე თა, რომ გა სუ ლი წლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რიგ შემ თხ ვე ვებ-

ში ამ სოფ ლებ ში პრი ო რი ტე ტებ მა ცვლი ლე ბა გა ნი ცა დეს, (რაც გაძ ლი ე რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გი 

უნ და იყოს) თუმ ცა გვაქვს შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა იყო ყვე ლა პრო რი ტე ტის და ფი ნან სე ბის მცდე ლო ბა და 

შე დე გად არც ერ თი სა მუ შაო არ დას რულ და სრულ ფა სოვ ნად; არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა  310 ოჯა ხი ან 

სო ფელ ში და ფი ნან ს და პრი ო რი ტე ტი, რო მელ მაც სულ 30-დან 60 ოჯა ხის სა ჭი რო ე ბე ბი და აკ მა ყო ფი ლა. 

გა მო იკ ვე თა შემ თხ ვე ვე ბიც, რო ცა სოფ ლის მო სახ ლო ე ბის მო ლო დი ნე ბი არ შე ე სა ბა მე ბო და და გეგ მი-

ლი სა მუ შა ო ე ბის მას შ ტა ბებს. ამი ტომ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ პრი ო რი ტე ტის შერ ჩე ვის დროს 

დათ ვ ლი ლი იყოს რე ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი და სარ გე ბე ლი. სა ჭი როა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლო ე ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა თე მის ირ გ ვ ლივ. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად-

გი ლობ რი ვი რწმუ ნე ბუ ლე ბის უნა რე ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის გაზ რ და ამ მი მარ თუ ლე ბით;

•  განხორციელებული პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში საკ მა ოდ დი დია იმ პრო ექ ტე ბის წი ლი, რო მელ თა შე დე-

გად შე ძე ნი ლია ტექ ნი კა ან აშენ და წის ქ ვი ლი და ა.შ. რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს შემ დ გომ ექ პ ლუ ა ტა ცი ას. 

გა სულ წლებ ში მუდ მი ვად დგე ბო და მათ სა კუთ რე ბას თან და შემ დ გომ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ზე პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბის პრობ ლე მა. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს ინ ფორ მა ცი ით, 

ქო ნე ბა წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბას და მი სი შემ დ გო მი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ხარ ჯე ბი მუ-

ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და გა მო ყოს. ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია ამ სა მუ შა ო ე ბის შე დე გე ბის შემ დ გო მი მო ნი ტო-

რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

•  რეგიონებში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის მო ნი ტო რინ გის დროს ასე ვე გა მოვ ლინ და და-

გეგ მ ვის ეტაპ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. რე გი ო ნებ სა და უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მებ-

მა, ასე ვე - მი წის სა კუთ რე ბის რე გის ტ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ მა პრობ ლე-

მებ მა ერ თე ულ შემ თხ ვე ვა ში გა მო იწ ვი ეს პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე ჩე რე ბა;

რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებები
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, ისევე, როგორც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი (გარდა მუნიციპალიტეტებზე გადასაცემი ტრანსფერებისა) ორი ინფრასტრუქტურული პროექტია, 

რომელთა მიზანი რეგიონებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებაა.
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უკანასკნელი წლების განმავლობაში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რეგიონულ ინფრასტრუქტურაზე საკმაოდ 

დიდი - საშუალოდ მთლიანი საბიუჯეტო ასიგნებების 10 პროცენტი მიიმართებოდა ინფრასტრუქტურულ 

ხარჯებზე (გრაფიკი 1), რამაც ხელი შეუწყო ინფრასტრუქტურის თანდათანობით განვითარებას 2005-

2012 წლებში. შედეგად, საქართველოს შედარებით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები (144-დან 54-ე 

ადგილი, 4,6 ქულა მაქსიმუმ 7 ქულიდან)1 აქვს ინფრასტრუქტურის ხარისხის მიხედვით გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის 2012-2013 წლის ანგარიშში. თუმცა, იმავე ანგარიშის მიხედვით, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის არ არსებობა ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია ბიზნესის საწარმოებლად 

ქვეყანაში. აღსანიშნავია, რომ მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტები თავისი მასშტაბით 

უფრო მსხვილი პროგრამებისგან შედგებოდა, მუნიციპალური დონის პროექტებს მოიცავდა და 

შედარებით ნაკლებად შეეხო სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. 

სოფლის მოსახლეობის საჭიროებების კვლევებიც აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით სოფლებში მძიმე 

მდგომარეობაა. 

2013 წელს ინფრასტრუქტურაზე მიმართული სახსრები დაგეგმილი იყო 990 მილიონი ლარის ოდენობით, 

თუმცა საპროგნოზო მაჩვენებელი 2013 წლის დეკემბერის მდგომარეობით 790 მილიონი ლარია, ანუ 

პირველადი გეგმის 79 %. გეგმის შეუსრულებლობა განაპირობა ტენდერების გაუქმებამ, კერძოდ, 

ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა ვერ შეძლეს პირობების დაკმაყოფილება. შედეგად, დაგეგმილი 

პროექტები მომავალი წლისთვის გადაიდო. 2014 წლისთვის ინფრასტრუქტურაზე დაგეგმილია 927 

მილიონის დახარჯვა, ამ თანხას ემატება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 250 მილიონ 

ლარიანი ფონდი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 50 მილიონი ლარით და მუნიციპალიტეტებზე 

გადასაცემი ტრანსფერები.

გრაფიკი 1 რეგიონული ინფრასტრუქტურის დაფინანსება წლების მიხედვით 

(წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო www.mof.ge)

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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2010-2011 წლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანგარიშის2 თანახმად, (50 სოფლის 

რესპონდენტთა გამოკითხვის საფუძველზე) სოფლის მოსახლების მიერ გამოკვეთილი პრიორიტეტები 

და, შესაბამისად, საჭიროებები შემდეგნაირად განისაზღვრა – ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროება გზის 

დაგებასა და წყლით მომარაგებასთან იყო დაკავშირებული, ასევე ჩამონათვალში გვხვდებოდა ისეთი 

საჭიროებები, როგორიცაა სოფლის საერთო რიტუალური, კულტურული თუ სპორტული ინფრასტრუქტურის 

შექმნა (გრაფიკი 2). იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეულ სოფელში რამდენიმე პრიორიტეტი გამოიკვეთა, 

სოფლების რაოდენობის მიხედვით პრიორიტეტები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

გრაფიკი 2 სოფლის საჭიროებები 2010-2012. წყარო: EPRC

სოფლის საჭიროებებთან დაკავშირებით ასევე საყურადღებოა 2013 წელს ორგანიზაცია სიდა-ს მიერ 

ჩატარებული კვლევა3 , რომელმაც აჩვენა, რომ სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელთა 96,8 % 

უზრუნველყოფილია - ელექტროენერგიით, 82,6 % - სასმელი წყლით, 53,3% - თხევადი აირით, უკაბელო 

ტელეფონით (არ იგულისხმება მობილიური) - 41,1%, ტელეფონით - 38,3%, გაზმომარაგების ცენტრალური 

სისტემით - 34,9%, გათბობის ინდივიდუალური სისტემით (გაზის გამათბობელი, ღუმელის გარდა) - 21%; 

კანალიზაციით - 20,8%; ინტერნეტით - 15,2 % და ცხელი წყლის ცენტრალური სისტემით - 2,9%; 

როგორც ეს მონაცემები ცხადყოფს, ქვეყანაში სოფლის მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული სერვისების 

თვალსაზრისით რჩება მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც კვლავ ძალზე პრობლემურია, კერძოდ:

2 სოფლის დახმარების პროგრამა საქართველოში. 2011. http://www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/Brosura_WEB_1.pdf
3 სოფლის მოსახლეობის კვლევა, www.cida.ge. პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი“ 2013 წელი 
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სოფლის მოსახლეობის დაახლოებით ორ მესამედს ჯერ კიდევ არ აქვს ცენტრალური გაზმომარაგება; 

80 პროცენტამდე კი გასათბობად ისევ ღუმელს იყენებს და არა გაზის გამათბობელს, იგივე მონაცემია 

კანალიზაციის სისტემებთან დაკავშირებით; ამასთანავე, მხოლოდ 15 პროცენტს აქვს ინტერნეტი, ხოლო 

სოფელში ცხელი წყლის ცენტრალური სისტემა პრაქტიკულად არ არის (აქვს მხოლოდ 3 პროცენტს). 

ცხადია, ამ პირობებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სოფელში ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული 

პროექტის განხორციელება. ანგარიშში მიმოვიხილავთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროგრამის ფონდის შესრულების მაჩვენებლებს. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროგრამების ფონდი - 
ცვლილება რეგულაციებში 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება საქართველოს მთავრობამ 2009 წელს დაიწყო. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ყოველწლიურად, საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოიყოფა ფინანსური 

რესურსი სხვადასხვა სოფლებში სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების დასაფინანსებლად. კერძოდ:

•	 ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის (ხიდის აღდგენა, 

სოფლის გზის შეკეთება, მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის შეკეთება, 

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი თუ სანიაღვრეთა გამწმენდი სამუშაოების 

ჩატარება და ა.შ.);

•	 სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება (სოფლის წყაროს მოწყობა, მოსახლეობის 

თავშეყრის ადგილის მოწყობა, სოფლის სტადიონის შეკეთება, სოფლის კლუბის მოწყობა და 

ა.შ.) 

•	 2009-2011 წლებში პროგრამის ბიუჯეტი ყოველწლიურად განისაზღვრებოდა 40 მილიონი ლარით. 

2012 წლიდან კი ფინანსური რესურსი გაიზარდა 50 მილიონ ლარამდე

პროგრამის მთავარი დანიშნულება, გარდა სოფლის პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებისა, 

იყო სოფლების დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის უნარების განვითარება. ეს 

გულისხმობდა დასაფინანსებელ პრიორიტეტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას ადგილზე 

- სოფლის მოსახლეობის მიერ, სოფლის კრებებზე. გამოყოფილი თანხის ხარჯვას კი ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები ახორციელებდნენ.



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი

11

ამიტომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის წარმატებაზე საუბრისას, გარდა მისი ეკონომიკური ეფექტისა, 

ყოველთვის წამოიჭრება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ეფექტურად მოხდა ადგილზე 

გადაწყვეტილებების მიღება, იყო თუ არა ჩართული საზოგადოება, რა პრობლემები გამოიკვეთა 

პრიორიტეტების შერჩევის დროს და ა.შ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალმა მთავრობამ თავდაპირველად პროგრამის შეწყვეტის შესახებ განზრახვა 

გაახმოვანა, საბოლოოდ პროგრამის შენარჩუნება სწორედ ზემოთ მოყვანილი - არა მხოლოდ 

ეკონომიკური ეფექტიანობის გამო გადაწყდა. 

2013 წლის განმავლობაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა 

განაწილდა იმავე პრინციპით, როგორც ეს 2012 წელს მოხდა: 

ა) არა უმეტეს 50 სულიანი სოფლისათვის – 2 000 ლარი;

ბ) 51 დან 200 სულამდე სოფლისათვის – 4 000 ლარი;

გ) 201 დან 400 სულამდე სოფლისათვის – 5 000 ლარი;

დ) 401 დან 1 000 სულამდე სოფლისათვის – 8 000 ლარი;

ე) 1 000 ზე მეტსულიანი სოფლისათვის – 12 000 ლარი.4

აღნიშნული განაწილების შემდეგ, პროგრამით გათვალისწინებული თანხის ნაშთი სოფლებისათვის 

ნაწილდება ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებული მაჩვენებლის მიხედვით. მაჩვენებელი იანგარიშება 

სოფლის მოსახლეობის რაოდენობისა და 12,572422 კოეფიციენტის ნამრავლით. კოეფიციენტს 

ყოველწლიურად ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ 2009-2011 წლებში 

პროგრამით გათვალისწინებული კოეფიციენტი 8,040115 გახლდათ.

მაგალითად: თუ სოფელ Y-ში ცხოვრობს 176 მაცხოვრებელი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

მიიღებს 4 000 ლარს და ასევე დამატებით 2 212 ლარს, კოეფიციენტის შესაბამისად. 

ძირითად თანხას + სოფლის მოსახლეობა * კოეფიციენტი=4000 + 176 * 12.57242≈6212

ამრიგად სოფელი Y პროგრამის ფარგლებში მიიღებს 6212 ლარს.5 

4  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N25, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ. მუხლი 4, პროგრამის მოცულობა 
და სტრუქტურა. 

5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ეფექტურად განხორციელება საზოგადოების მონაწილეობით - პრაქტიკული სახელმძღვანელო. 
http://ciesr.org/files/soflis__a5_new.pdf
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ყოველწლიურად პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა იღებს სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის დადგენილებას, რომელიც განსაზღვრავს პროგრამის მიზნებს, შესრულების პროცედურებს, 

კოორდინაციას და მონიტორინგს. 

აღსანიშნავია, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ნაწილობრივ შეცვალა და უფრო დეტალური გახადა 

მიდგომები თანხის გამოყოფისა და მონიტორინგის თაობაზე:

2013 წელს სოფლის მხარდაჭერის შესახებ დადგენილებაში ნაწილობრივ გათვალისწინებულია ის 

რეკომენდაციები და შენიშვნებიც, რომელიც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მონიტორინგშიც იყო ასახული. ერთ-ერთი ასეთი შენიშვნა 

ეხებოდა სოფლის მოსახლეობის ჩართულობის დაბალ დონეს პროგრამის განხორციელების პროცესში, 

რომელიც ასევე გამოიკვეთა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ შემუშავებული 

პროექტის ,,სოფლის დახმარების პროგრამა საქართველოში6“ ფარგლებში. კვლევის თანახმად, სოფლის 

მოსახლეობის ჩართულობა (ინფორმირებულობის დონეზეც კი) სოფლის დახმარების პროგრამაში 

საკმაოდ დაბალი იყო (მაქსიმუმ 35 პროცენტამდე). გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის 

დონე კი საშუალოდ 21 პროცენტს არ აღემატებოდა. 

მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ცვლილებები შეეხო თანხის გამოყოფის 

პროცედურებს. თუ 2012 წლის ბრძანებულებაში გამოყოფილი თანხის მიზნობრიობის განსასაზღვრად 

მხოლოდ სოფლის მოსახლეობასთან „წინასწარი კონსულტაცია“ იყო აღნიშნული, რომლის ფორმა 

შეიძლება ყოფილიყო კრება, გამოკითხვა და ა.შ. რაც ადგილზე მეტი ვარიაციების საშუალებას 

იძლეოდა, 2013 წლის დადგენილების თანახმად ტექნიკურად დაზუსტდა და დაიხვეწა პროგრამით 

გათვალისწინებული თანხის გამოყოფის პროცედურები. პროცედურის შემუშავებაში გაიზარდა 

მუნიციპალიტეტების, შესაბამისი რწმუნებულების და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს როლი. რწმუნებული ვალდებულია გამართოს სოფლის კრება სადაც 

მონაწილეთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, გამოსაყოფი თანხის გათვალისწინებით, დგინდება 

ფინანსური რესურსის მიზნობრიობა, რომელიც სავალდებულოა, აისახოს კრების ოქმში. კრების 

ოქმისა და შესაბამისი პროექტების საფუძველზე მუნიციპალიტეტი ამზადებს ჯამურ ინფორმაციას და 

გადასცემს სამინისტოროს, რის შედეგადაც მზადდება განკარგულების პროექტი, რომელშიც აისახება 

შესასრულებელი სამუშაობის ჩატარება და შესაბამისი ბიუჯეტი. საქართველოს მთავრობასთან 

შეთანხმების შემდგომ ხორცილედება თანხის ჩარიცხვა ადგილობრივ ბიუჯეტში. 

დადგენილებაში ასევე დაემატა პუნქტი, რომელიც არეგულირებს მონიტორინგის პროცესს. 

მაკონტროლებელ სუბიექტად გვევლინება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 

რომელიც საჭიროების მიხედვით პერიოდულად ითხოვს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებიდან. ახდენს 

მათ შესწავლას, ანალიზს და საბოლო მონაცემებს განსახილველად წარუდგენს საქართველოს 

6 http://eprc.ge/admin/editor/uploads/files/Brosura_WEB_1.pdf
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მთავრობას წელიწადში ორჯერ - არა უგვიანეს 2013 წლის 20 ივლისისა და 2014 წლის 20 იანვრისა. 7

როგორ აისახა ეს ცვლილებები პრაქტიკაში, რა ტიპის პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა პროგრამა 2013 

წელს და რა მიღწვეები აქვს მას, ამის შესახებ წარმოდგენას პროექტის მიმდინარეობის სტატისტიკური 

ანალიზი და ადგილებზე ჩატარებული მონიტორინგი მოგვცემს. 

რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის ხარჯებისთვის გათვალისწინებული თანხები 

საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით არის განსაზღვრული. 

ფონდის მთლიანი მოცულობა 2013 წელს 449 მილიონი ლარი იყო. 2012 წელს ფონდის მოცულობა 297 

მილიონ ლარს შეადგენდა. 

ფონდის ადმინისტრირების მიზნით, 2013 წლის 7 თებერვალს საქართველოს მთავრობამ N23 

დადგენილებით დაამტკიცა „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები”8. 

დადგენილება აკონკრეტებს ფონდის მიერ თანხების ხარჯვის რეგულაციებს. მნიშვნელოვანია, რომ 

მსგავსი რეგულაციები არ იყო კონკრეტულად განსაზღვრული და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. 

დადგენილების თანახმად, თითოეული მუნიციპალიტეტი საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარუდგენს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხას, რის შემდეგადაც 

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო კომისია ახორციელებს აღნიშნული პროექტების შესწავლას და 

იღებს გადაწყვეტილებას დაფინანსების თაობის შესახებ. 

დადგენილებამ ასევე განსაზღვრა მუნიციპალიტეტების მიერ წარსადგენი განაცხადის ფორმაც და ისიც, 

თუ რა სფეროებში შეიძლება განხორციელდეს ეს პროექტები, კერძოდ: პროექტები მოიცავს რეგიონებში 

ისეთი სახის აქტივობებს როგორიცა: სასმელი წყლის ჭაბურღილების და სისტემების მოწყობა; 

საკანალიზაციო სისტემების და მყარი ნარჩენების მართვა; საცხოვრებელი და საჯარო შენობების 

შეკეთებას/რეაბილიტაცია და სხვა ინფრასტრუქტურულ, აგრეთვე თვითმმართველობისა და რეგიონული 

განვითარებისთვის საჭირო პროექტები.

7  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N25, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.მუხლი 4, პროგრამის მოცულობა და 
სტრუქტურა.

8  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. http://www.mrdi.gov.ge/ge/news/
press/52a35357e4b073169dbbb815
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სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 
ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით რეგიონებში გასახორციელებელი 

პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ჯამური მოცულობა 499.3 მილიონი ლარით 

განისაზღვრა (449.3 მილიონი ლარი ფონდი, 50 მილიონი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა). ფონდის 

მხარჯავი დაწესებულებებია, როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 

ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ენერგეტიკის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროები და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულები, რომლებიც წარდგენილი წინადადების საფუძველზე იღებენ 

გრაფიკი 3 შესრულების მაჩვენებლები.საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა. 

www.treasury.ge 

დაფინანსებას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის ოპერატიული მონაცემების 

მიხედვით (გრაფიკი 3), 2013 წელს გეგმით განსაზღვრული თანხის 94% გამოიყო (472.2 მილიონი), 

საიდანაც ათვისებულ იქნა 405.1 მილიონი, შესაბამისად, გამოყოფილი თანხის დაახლოებით 16 პროცენტი 

- 67.1 მილიონი არ იქნა ათვისებული. აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველი ორგანოების მისამართით 

გადარიცხული თანხის ოდენობა არ ასახავს რეალური შესრულების მაჩვენებელს. ამისათვის საჭიროა 

გაანალიზდეს ადგილობრივი ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლები. ეს ინფორმაცია ჩვენს ორგანიზაციას 

გამოთხოვილი აქვს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და სრული 

ანალიზის გაკეთება 2014 წლის მაისში იქნება შესაძლებელი. 
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სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
2014 წლის 15 იანვრის მონაცემებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი 

პროექტების (98 პროცენტი) დასრულებულია (გრაფიკი 4); 

გრაფიკი 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროექტების სტატუსი 

აღსანიშნავია რომ 2013 წლის 30 ოქტომბრის მდგომარეობით პროექტების 9 პროცენტი არ იყო დაწყებული. 

დაახლოებით 17 პროცენტი კი მიმდინარე იყო. ანუ პროექტების დაახლოებით მესამედი 2013 წლის ბოლო 

ორი თვის განმავლობაში განხორციელდა და/ან დასრულდა. 

პროექტების გაჭიანურების და/ან შეუსრულებლობის ძირითად გამომწვევ მიზეზებად შეიძლება 

დასახელდეს პროექტის პრიორიტეტების არაერთგზისი ცვლილება, არასაკმარისი ბიუჯეტი და 

ტენდერების/სამუშაოს შემსრულებლის შერჩევის პროცედურების გაჭიანურება. მაგალითად, მცხეთა-

მთიანეთის რეგიონის სოფელ ქალილოში ხიდის რეაბილიტაცია ვერ ხორციელდებოდა იმ მიზეზის გამო, 

რომ პროექტის ხარჯთაღიცხვაში აღნიშნული სამუშაოსთვის გათვალისწინებული იყო ფიჭვის მასალა, 

თუმცა მოსახლეობა მუხის მასალას ითხოვდა, რამაც გამოიწვია პროექტის შესრულების გაჭიანურება;

პროექტების განხორციელებაში პრობლემების შექმნის მიზეზებიდან 50 % არასაკმარისი ტექნიკის და/ან 

ადამიანური რესურსით იყო გამოწვეული, 36% შემთხვევებში მიზეზი არასაკმარისი ბიუჯეტი იყო, ხოლო 

პროექტის ცვლილების გამო დაგვიანდა პროექტების 14%-ის დაწყება. 
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სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები 
პრიორიტეტები საქართველოს მასშტაბით

სოფ ლის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბე ბად რჩე ბა სოფ ლის ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, გზე ბი და სას მე ლი წყლის რე ა ბი ლი ტა ცი ა. პრი ო რი ტე ტე ბი, გა სულ წლებ-

თან შე და რე ბით, პრინ ციპ ში, უც ვ ლე ლი დარ ჩა.

2013 წლის დად გე ნი ლე ბით სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა (50 მლნ ლა რი) 

სა ქარ თ ვე ლოს 11 რე გი ონ ზე გა და ნა წილ და: აჭა რა; გუ რი ა, იმე რე თი, კა ხე თი, მცხე თა- მ თი ა ნე თი, რა ჭა- 

ლეჩხუ მი, ქვე მო და ზე მო სვა ნე თი, სა მეგ რე ლო, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, ქვე მო ქარ თ ლი, ში და ქარ თ ლი. სა-

ერ თო ჯამ ში და ფი ნან ს და 6822 პრო ექ ტი, სა შუ ა ლო ღი რე ბუ ლე ბით 7623 ლა რი. სოფ ლის მხარ და ჭე რის 

პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბი კი პრო ცენ ტუ ლად შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და (გრაფიკი 5). 

გრა ფი კი 5 სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბი

2013 წლის სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის უმ თავ რეს პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას სოფ ლის ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა წარ მო ად გენ და. რო გორც დი აგ რა მი და ნაც ჩანს, აღ ნიშ ნულ სფე რო ში და-

გეგ მი ლი იყო 2032 პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბა, რაც ჯამ ში და გეგ მი ლი პრო ექ ტე ბის 33%-ია. უნ და აღი ნიშ ნოს 

ის ფაქ ტი, რომ სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პრო ექ ტე ბი საკ მა ოდ დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა: სოფ ლის ინ-

ფ რას ტ რუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ში შე დის სა რი ტუ ა ლო სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბა, სა რი ტუ ა ლო ინ ვენ ტა რის 

შე ძე ნა, მო საც დე ლე ბის აშე ნე ბა, სარ წყა ვი არ ხე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ხი დე ბის შე კე თე ბა, სა საფ ლა ო ე ბის და 

სა თი ბე ბის შე მო ღობ ვა და მზის ბა ტა რე ე ბის და მონ ტა ჟე ბა. 



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი

17

სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი გზის რე ა ბი ლი ტა ციაა (უმეტესწილად 

მოხ რეშ ვა), აღ ნიშ ნულ სფე რო ში და გეგ მი ლია 1580 პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბა (დაგეგმილი პრო ექ ტე ბის 25%). 

არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სოფ ლე ბის სას მე ლი წყლით მო მა რა გე ბა - 1233 პრო ექ ტი (20%). 

შე სა ბა მი სად, პრი ო რი ტე ტე ბის თვალ საზ რი სით შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც 2010-2012 წლებ ში 

გა მო იკ ვე თა. მსგავს პრო ექ ტებ ში მუდ მი ვად იყო პრობ ლე მა, რომ გზი სა და წყლის სის ტე მის სა რე ა ბი ლი-

ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხი ა ნად შეს რუ ლე ბის თ ვის სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის თან ხე ბი არა-

საკ მა რი სი გახ ლ დათ. 2013 წელს ად გილ ზე ჩა ტა რე ბულ მა მო ნი ტო რინ გ მაც გა მო ავ ლი ნა, რომ ამ მხრივ 

პრობ ლე მე ბი ნა წი ლობ რივ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. დე ტა ლუ რად მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ იხი ლეთ 

ქვე თავ ში „რეგიონული მო ნი ტი რონ გი“. 

რაც შე ე ხე ბა ფი ნან სუ რი რე სურ სის გა ნა წი ლე ბას დარ გე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით ოქ ტომ ბ რის 

მო ნა ცე მე ბით, ისე ვე რო გორც შე სას რუ ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის მი ხედ ვით, კა ტე გო რია სოფ ლის ინ ფ რას ტ-

რუქ ტუ რა ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის მი ხედ ვი თაც ლი დე რობს და იგი შე ად გენს მთლი ა ნი 

რე სურ სე ბი 31%-ს, რაც თან ხობ რი ვად 14,865,671 ლა რის ტო ლია (გრაფიკი 6). 

გრაფიკი 6 ფინანსური განაწილება კატეგორიების მიხედვით

პროექტების პრიორიტეტები რეგიონულ ჭრილში

პროგრამით განსაზღვრული ფინანსური რესურსი 50 მლნ. ლარი საქართველოს რეგიონებზე 

შემდეგნაირად გადანაწილდა (გრაფიკი 7). 
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გრაფიკი 7. თანხების რეგიონული განაწილება

როგორც დიაგრამიდან ჩანს (გრაფიკი 8), ფინანსური რესურსის ყველაზე დიდი ოდენობა იმერეთის 

რეგიონს ხვდა წილად. რეგიონის 11 რაიონში შესრულდება 1615 პროექტი, რომელიც საჭიროებს 8,692,472 

მლნ ლარს. როგორც აღვნიშნეთ, დაფინანსება პირდაპირ არის მიბმული მოსახლეობის რაოდენობაზე და 

ეს დიაგრამა სოფლად მცხოვრები მოსახლოების რაოდენობაზეც გვაძლევს წარმოდგენას. შესაბამსად, 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ნაკლები მოსახლეობა სოფლად რაჭა-ლეჩხუმსა და მთიანეთში 

ცხოვრობს, ყველაზე მეტი კი იმერეთსა და კახეთში. 

იმერეთში, ისევე როგორც თითქმის ყველა რეგიონში, პროექტების უდიდესი ნაწილი გულისხმობს 

სოფლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. სამუშაოები ასევე განხორციელდა/ხორციელდება გზების 

რეაბილიტაციაზე და წყალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაზე (გრაფიკი 8).

გრაფიკი 8 პროექტის კატეგორიები - იმერეთი
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ოქ ტომ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, მსგავ სი ტი პის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა მცხე თა- მ თი ა ნე თის რე გი ონ ში (გრაფიკი 

9), სა დაც სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას თან და წყალ თან და კავ ში რე ბულ სა მუ შა ო ებს თა ნა ბა რი 26% უჭი-

რავს პრო ექ ტე ბის ჯა მურ რა ო დე ნო ბა ში. 137 პრო ექ ტი ეხე ბა გზის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ებს, რაც 25%-

ით გა ნი საზღ ვ რე ბა. გარ და ამი სა პრო ექ ტე ბი სრულ დე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან კა ტე გო რი ებ ში რო გო რი-

ცა ა: სა ბავ შ ვო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, სა ნი აღ ვ რე და სარ წყა ვი სის ტე მე ბი, ეკ ლე სი ის შე მო ღობ ვა (რელიგია). 

გრაფიკი 9 პროექტის კატეგორიები მცხეთა-მთიანეთში

სა სოფ ლო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი ლი დე რობს აჭა რა შიც, მაჩ ვე ნებ ლით-32%, ასე ვე მო სახ ლე-

ო ბის მოთხოვ ნით საკ მა ოდ მსხვი ლი თან ხე ბი იხარ ჯე ბა გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე და გა ნა თე ბა ზე (გრაფიკი 

10). 

გრაფიკი 10პროექტის კატეგორიები-აჭარა
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გუ რი ის რე გი ონ ში რე სურ სე ბის უდი დე სი ნა წი ლი იხარ ჯე ბა გზე ბის რე აბ ლი ტა ცი ა ზე, შე სა ბა მი სად რე გი-

ონ ში შე სას რუ ლე ბელ პრო ექ ტებ ში გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის წი ლი 32% პრო ცენტს შე ად გენს, ამას თან ერ-

თად დი დი ხვედ რი თი წი ლი უკა ვია სოფ ლი სა და სა ბავ შ ვო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებს (გრაფიკი 11). 

გრაფიკი 11 პროექტის კატეგორიები - გურია

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში შემუშავებული პროექტები მოიცავს ისეთ კატეგორიებს როგორიცა, 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, განათება, რელიგია, სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, გზების 

რეაბილიტაცია, წყალმომარაგება და სოფლის ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა პროცენტულად აქაც 

სოფლის ინფრასტრუქტურული პროექტები ლიდერობს - 39%-ით (გრაფიკი 12).

გრაფიკი 12 პროექტის კატეგორიები 

- რაჭა ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი

გრაფიკი 13 პროექტის 

კატეგორიები - კახეთი
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კახეთის რეგიონში პროექტების უდიდესი ნაწილი ეხება გზის რეაბილიტაციას (23%), წყალთან 

დაკავშირებულ პრობლემებსა (22%) და სოფლის ინფრასტრუქტურას (22%). ასევე მნიშვნელოვანი წილი 

უკავია განათებასა (9%) და სანიღვრე სისტემების მოწყობას (7%) (გრაფიკი 13). 

რაც შეეხება სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონებს, პროექტების 33% გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებს უკავია. ისევე როგორც ყველა რეგიონში, აქაც პროექტების მნიშვნელოვანი ნაწილი სოფლის 

ინფრასტრუქტურას ეხება (გრაფიკი 14). 

გრაფიკი 14 პროექტის კატეგორიები-სამეგრელო, ზემო სვანეთი

სამცხე ჯავახეთში პროექტების ყველაზე დიდი 39% სოფლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოდის. 

პროექტების 29% წალმომარაგების საკითხების გადაჭრას ეხება. სოფლის ინფრასტრუქტურის კუთხით 

პროგრამით გათვლილია 176 პროექტის, ხოლო წყალმომარაგების მხრივ კი 128 (გრაფიკი 15).

გრაფიკი 15 პროექტის კატეგორიები-სამცხე ჯავახეთი
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ერთნაირი ტიპის ტენდენციები შეიმჩნევა ქვემო და შიდა ქართლში. სადაც სოფლის ინფრასტრუქტურულ, 

წყალთან დაკავშირებულ და გზის სარეაბილიტაციო პროექტები ლიდეროებენ (გრაფიკი 16, 17). 

გრაფიკი 16 პროექტის კატეგორიები - შიდა ქართლი

შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ პრინ ციპ ში ყვე ლა რე გი ონ ში და ცუ ლია პრი ო რი ტე ტე ბის თან მიმ-

დევ რო ბა: ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პრო ექ ტე ბი, გზე ბი და წყა ლი. რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, სას მე ლი 

წყლის სის ტე მის მოწყო ბა ზე სა მუ შო ებს გა ცი ლე ბით დი დი მო ცუ ლო ბა უკა ვია აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე-

ლო ში - კა ხე თი, ში და ქარ თ ლი, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, სა დაც მო სახ ლე ო ბა სა კუ თა რი ძა ლე ბით, მა გა ლი თად 

არ ტე ზი უ ლი ჭე ბის ორ გა ნი ზე ბით ვერ ახერ ხებს წყალ მო მა რა გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. აქ პრო ექ ტე ბის 22-

დან 30 პრო ცენ ტამ დე სწო რედ წყლის მი მარ თუ ლე ბა ზე მო დის. სა მა გი ე როდ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს-

თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლია გზა - გუ რი ა სა და სა მეგ რე ლო ში, მა გა ლი თად, სა მუ შა ო ე ბის შე სა ბა მი სად 32 და 36 

პრო ცენ ტი სწო რედ გზე ბის რე აბ ლი ტა ცი ას უკავ შირ დე ბა. ისე ვე რო გორც აღ მო სავ ლეთ ასე ვე და სავ ლეთ 

სა ქარ თ ვე ლო ში მსგავ სი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა სპორ ტულ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას თან და გა ნა თე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი. 

რე გი ო ნუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის ად გი ლობ რი ვი კო ორ დი ნა ტო რე ბი 5 რე გი ონ ში (კახეთი, ქვე მო ქარ-

თ ლი, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, გუ რი ა, იმე რე თი) აკ ვირ დე ბი ან სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

რამ დე ნი მე ფაქ ტი ან ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც ად გილ ზე მო ნი ტო რინ გე ბით გა მო იკ ვე თა: 

გრაფიკი 17 პროექტის კატეგორიები - ქვემო ქართლი
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პრი ო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბა 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის დროს გა ირ კ ვა, რომ ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში დაგ ვი ა ნე ბით ჩა ტა რე-

ბუ ლი ტენ დე რე ბი სა და /ან სა ერ თოდ პრო ექ ტის გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბის მი ზე ზი პრი ო რი ტე ტე ბის არა ერ-

თხელ ცვლი ლე ბა გახ და. ზო გა დად, პრო ექ ტე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის ხში რი ცვლი ლი ე ბა მიმ დი ნა რე წლის 

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტენ დენ ცი ა ა. რა სა ხის პრობ ლე მებ მა იჩი ნა თა ვი და რო გორ მოხ და მა თი 

გა დაჭ რა, ამის შე სა ხებ ჩვე ნი რე გი ო ნუ ლი კო ორ დი ნა ტო რის მი ერ 2013 წლის დე კემ ბერ ში მო წო დე ბუ ლი 

მა გა ლი თე ბის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ: 

სამ ცხე ჯა ვა ხეთ ში, ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის“ ფარ გ ლებ ში 2013 

წელს 556,428 ლა რი ერ გო. ამ თან ხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 55 სო ფელ სა და 2 და ბა ში, 14 ტე რი ტო რი ულ ორ-

გა ნო ში, 110 პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ი გეგ მა. „ეკონომიკური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის წარ მო-

მად გე ნელ მა სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში 2013 წლის ნო ემ ბ რის ბო ლოს თ ვის ამ რე გი ონ ში შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ის 

მო პო ვე ბა შეძ ლო:

რო გორც ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა ში აცხა დე ბენ, უმე ტეს სოფ ლებ ში სა მუ შა ო ე ბი დას რულ-

და. ნო ემ ბ რის ბო ლოს თ ვის „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის“ ფარ გ ლებ ში სა მუ შა ო ე ბი ოთხ სო ფელ-

ში მიმ დი ნა რე ობ და: ფლა ტე ში, ქი ქი ნეთ ში, კი კი ბო სა და ბო ლა ჯურ ში.

სამ ჯერ შეც ვ ლი ლი პრი ო რი ტე ტი ფლა ტე ში

ამ სა მი სოფ ლი დან, ფლა ტე ში ად გი ლობ რი ვებ მა პრი ო რი ტე ტი მე სა მედ შეც ვა ლეს. სო ფელს პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში 5,661 ლა რი ერ გო. 

თავ და პირ ვე ლად ად გი ლობ რი ვებ მა ფლა ტე ში სოფ ლის ში და გზე ბის შე კე თე ბა და სას მე ლი წყლის ქსე-

ლის მოწყო ბა გა დაწყ ვი ტეს. 4,061 ლა რი სოფ ლის ში და გზე ბის შე კე თე ბა ზე, 1,600 კი სას მე ლი წყლის ქსე-

ლის მოწყო ბა ზე გა ი წე რა. 

მოგ ვი ა ნე ბით, ად გი ლობ რი ვებ მა პრი ო რი ტე ტი შეც ვა ლეს და არ ჩე ვა ნი სას მე ლი წყლის ქსე ლის მთლი ა-

ნად მოწყო ბა ზე შე ა ჩე რეს. თუმ ცა, მა ლე ვე პრობ ლე მის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დ ნენ. 

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გებ ლის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლებ ლის არ სენ ბა ლა ხაშ ვი ლის გან მარ ტე-

ბით, სო ფელ ფლა ტეს სას მე ლი წყა ლი სო ფელ არ ზ ნე დან უნ და ჩა მო ეყ ვა ნა. თუმ ცა არ ზ ნეს მო სახ ლე ო ბამ 

წყლის მი ცე მა ზე უარი გა ნაცხა და, იმ მო ტი ვით, რომ მა რა გი ორი სოფ ლის თ ვის საკ მა რი სი არ იყო. 

სა ბო ლო ოდ, სო ფელ მა პრი ო რი ტე ტი კი დევ ერ თხელ შეც ვა ლა. ად გი ლობ რი ვებ მა გა დაწყ ვი ტეს სას მე ლი 

წყლის მო საწყო ბად სა ჭი რო პლას ტ მა სის მი ლე ბი შე ე ძი ნათ და და ე საწყო ბე ბი ნათ. გა დაწყ და, რომ მი-

ლებს შპს „ემპა კომ პა ნი“ შე ი ძენს. მო მა ვალ წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წყლის ჩა მოყ ვა ნას შე და რე ბით შორს 

მდე ბა რე ტე რი ტო რი ი დან გეგ მავს.
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ქი ქი ნეთ ში პრი ო რი ტე ტის შეც ვ ლა რე ლი ე ფის გა მო მო უხ დათ

პრი ო რი ტე ტის შეც ვ ლა მო უხ დათ სო ფელ ქი ქი ნეთ ში მცხოვ რებ ლებ საც. სო ფელს პროგ რა მის ფარ გ ლებ-

ში 7,656 ლა რი ერ გო. ად გი ლობ რი ვებ მა გა დაწყ ვი ტეს აღ ნიშ ნუ ლი თან ხით სას მე ლი წყლის პრობ ლე მა 

მო ეგ ვა რე ბი ნათ. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ფლა ტეს მსგავ სად, პრობ ლე მე ბი გაჩ ნ და სო ფელ ქი ქი ნეთ შიც. აქ პრო-

ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას რე ლი ეფ მა შე უ შა ლა ხე ლი. ამი ტომ, ფლა ტეს მცხოვ რებ ლე ბის მსგავ სად, ქი ქი-

ნეთ ში მცხოვ რებ ლებ მაც გა დაწყ ვი ტეს წელს მხო ლოდ მი ლე ბი შე ი ძი ნონ და და ა საწყო ბონ. მი ლებს ამ 

შემ თხ ვე ვა შიც „ემპა კომ პა ნი ა“ შე ი ძენს.

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა ში ირ წ მუ ნე ბი ან, რომ პრობ ლე მა პრო ექ ტის არას წო რი და გეგ მ ვა 

არ ყო ფი ლა. აქ იმ კომ პა ნი ის მო ძებ ნა დაგ ვი ან და, ვი საც გათხ რა უნ და ეწარ მო ე ბი ნა. ვიდ რე კომ პა ნია 

მო ი ძებ ნა, ყინ ვე ბი და იწყო და გა ყი ნულ მა ნი ა დაგ მა სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა გა არ თუ ლა.

„ვინაიდან, თან ხა პრობ ლე მის ბო ლომ დე აღ მოფხ ვ რას მა ინც არ ჰყოფ ნი და (არც მი ლე ბის შე ძე ნას და 

არც გათხ რას) და წელს ნა წი ლობ რი ვი მოგ ვა რე ბა იგეგ მე ბო და, გა დავ წყ ვი ტეთ, ამ თან ხით წელს მხო-

ლოდ მი ლე ბი შე ვი ძი ნოთ, მო მა ვალ წელს, კი პროგ რა მის ახა ლი თან ხით დრო უ ლად და ვიწყოთ გათხ რა 

და პრობ ლე მა სა ბო ლო ოდ მო ვაგ ვა როთ” - ასე თია ოფი ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბა. 

კი კი ბო ში სა მი დან ერ თი პრო ექ ტი მო მა ვალ წელს გან ხორ ცი ელ დე ბა

სო ფელ კი კი ბო ში პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სა მი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა დაწყ და. 1,200 ლა რი - წის-

ქ ვი ლის რე გის ტ რა ცი ი სა და გამ რიცხ ვე ლი ა ნე ბის თ ვის გა ი წე რა, 1,500 ლა რი მდი ნა რე ქვაბ ლი ან ზე ხი დის 

მო საწყო ბად (უნდა შე ე ძი ნათ მზა ხი დი), 2,634 ლა რი კი ქვა ბიჯ ვ რის ხი დის შე სა კე თებ ლად გა წე რეს. 

მოგ ვი ა ნე ბით, სო ფელ ში სა მი ვე პრო ექ ტი შე იც ვა ლა. 2,634 ლა რი (რითაც ქვა ბიჯ ვ რის ხი დი უნ და შე ე კე-

თე ბი ნათ) სო ფელ დერ ცე ლი დან სო ფელ კი კი ბომ დე მი სას ვ ლე ლი გზის ორ მუ ლი შე კე თე ბის თ ვის გა და-

ა ნა წილ და. 1,500 ლა რით ქვაბ ლი ან ზე ხი დის მოწყო ბის ნაც ვ ლად, სას მე ლი წყლის ში და ქსე ლი მო ეწყო, 

ვი ნა ი დან, 1,500 ლა რი მზა ხი დის შე ძე ნას არ ჰყოფ ნი და. 

რაც შე ე ხე ბა მე სა მე პრო ექტს, წის ქ ვი ლის რე გის ტ რა ცი ას და გამ რიცხ ვე ლი ა ნე ბას, ვერც ეს პრო ექ ტი შეს-

რულ და. ოფი ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბით - მი წის ნაკ ვე თი, რო მელ ზეც დგას წის ქ ვი ლი, სა ხელ მ წი ფოს სა-

კუთ რე ბა აღ მოჩ ნ და. კომ პა ნი ა, რო მელ მაც სა მუ შა ო ე ბი უნ და შე ას რუ ლოს, სა ჯა რო რე ეს ტ რის ამო ნა წერს 

ითხოვს. გამ გე ო ბამ ეს პრო ექ ტიც გარ და მა ვალ პრო ექ ტებ ში გა და ტა ნა. 
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ბო ლა ჯურ ში თან ხა გა მო უ თა ვი სუფ ლ დათ

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ბო ლა ჯურს „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის” ფარ გ ლებ ში 20,084 

ლა რი ერ გო. ად გი ლობ რი ვებ მა პრი ო რი ტე ტად სას მე ლი წყლის ქსე ლის მო წეს რი გე ბა და ა სა ხე ლეს. 

ვი ნა ი დან თან ხა პრობ ლე მის მთლი ა ნად მოგ ვა რე ბას არ ჰყოფ ნი და, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ბო ლა ჯუ რის სას-

მე ლი წყლის პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად თან ხა რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო საც სთხო ვა. 

სა ბო ლო ოდ, რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან მი ღე ბუ ლი 213,335 ლა რიც ამ 

მიზ ნის თ ვის გა ი წე რა. 

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა ში გან მარ ტა ვენ, რომ ტენ დე რის დროს თან ხა და ი ზო გა და სო-

ფელ მა და მა ტე ბით სა ბავ შ ვო ბა ღის თ ვის ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა და რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მოწყო ბა გა დაწყ-

ვი ტა. 4 ათა სი ლა რი მი ი მარ თა სა ბავ შ ვო ბაღ ში ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა ზე, 16,000 ლა რი - რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის 

მოწყო ბის თ ვის. მო სახ ლე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ხელ შეკ რუ ლე ბა 9 დე კემ ბერს ჯიმ შერ ქი მა ძეს თან გა-

ფორ მ და. სა მუ შა ო ე ბის დას რუ ლე ბა მიმ დი ნა რე წელს ივა რა უ დე ბა. 

მო სახ ლე ო ბამ პრი ო რი ტე ტე ბი შეც ვა ლა ასე ვე და ბა აბას თუ მან ში, სოფ ლებ ში – წარ ბას თუ მა ნი, უნ წა, დი-

დი სმა და, ჭე ლა, სა ირ მე და ღორ თუ ბა ნი.

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა ში გან მარ ტა ვენ, რომ წი ნა წლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით წელს სო-

ფელ ში პრი ო რი ტე ტის შეც ვ ლა მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბით ხდე ბა.

და ბა აბას თუ მან ში პირ ვე ლად 7 პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა იგეგ მე ბო და, მო სახ ლე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბით თან ხე ბი პრო ექ ტებ ზე ხე ლახ ლა გა და ნა წილ და და სხვა პრი ო რი ტე ტე ბიც და ა მა ტეს.

აბას თუ მან ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ პრო ექ ტებს და ე მა ტა კი დევ 4 პრო ექ ტი: აღო ბი ლის და სახ ლე ბა ში სას-

მე ლი წყლის ქსე ლის არ სე ბუ ლი რე ზერ ვუ ა რის შე კე თე ბა(1000 ლა რი, ამა ვე და სახ ლე ბა ში საცხოვ რე ბე ლი 

სახ ლე ბის სა ხუ რა ვე ბის ნა წი ლობ რი ვი შე კე თე ბა (5000 ლა რი), აბას თუმ ნის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნოს ად-

მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბის შე კე თე ბა (5000 ლა რი) და სა საფ ლა ოს შე მო ღობ ვა (1711 ლა რი).

16,711 ლა რი იყო გა მო ყო ფი ლი აღო ბი ლის და სახ ლე ბა ში სას მე ლი წყლის ქსე ლის მოწყო ბის თ ვის. მო სახ-

ლე ო ბამ შეც ვა ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და აქე დან 3000 ლა რი სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დის და წე სე ბუ ლე ბის ნა წი-

ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის გა მო ყო ფილ თან ხას და ა მა ტა( სულ 10,000). 1000 ლა რი და ე მა ტა მდი ნა რე 

ოცხე ზე სა ცალ ფე ხო ხი დე ბის შე კე თე ბას ( სულ 4,000ლარი). 

სო ფელ წარ ბას თუ მან ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მოწყო ბა, მაგ რამ რად გან სო ფე ლი 

მა გის ტ რა ლუ რი გაზ სა დე ნი მი ლის მიმ დე ბა რედ 5 კი ლო მეტ რის რა დი უს ში მდე ბა რე ობს, კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლო ბა შე პირ და მო სახ ლე ო ბას, რომ რი ტუ ა ლე ბის სახლს თა ვი ან თი ხარ ჯე ბით მო უწყობ და. ამი ტომ სო-
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ფელ მა თან ხა სხვა 3 პრო ექ ტ ზე გა და ა ნა წი ლა. ახა ლი პრო ექ ტით სო ფელ ში სტა დი ო ნი მო ეწყო ბა (3000 ლა რი), 

გა ნი საზღ ვ რა სას მე ლი წყლის ქსე ლის სა უბ ნო წყა რო ე ბის მოწყო ბა (800 ლა რი) და რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის ჭურ-

ჭ ლის შე ძე ნა (1685 ლა რი).

დიდ სმა და ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო კულ ტუ რის სახ ლის შე კე თე ბა, რად გან ეს თან ხა საკ მა რი სი არ აღ მოჩ-

ნ და სო ფელ მა გამ გე ო ბას სთხო ვა, რომ თან ხა სარ წყა ვი წყლის არ ხის მოწყო ბის თ ვის გა მო ე ყე ნე ბი ნათ (12,824 

ლა რი). ამა ვე სო ფელ ში რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის გამ რიცხ ვე ლი ა ნე ბის თ ვის გა მო ი ყო კი დევ 400 ლა რი.

სო ფელ ჭე ლა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მოწყო ბა, სას მე ლი წყლის ქსე ლის რე ა ბი ლი-

ტა ცი ა, წის ქ ვი ლის გამ რიცხ ვე ლი ა ნე ბა და ში და გზე ბის შე კე თე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის თან ხა სო ფელ მა 

ერ თი პრი ო რი ტე ტის თ ვის გა მო ი ყე ნა და რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მოწყო ბა გა დაწყ ვი ტა (8310 ლა რი).

სო ფელ სა ირ მე ში სა მი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა იყო თა ვი დან გა დაწყ ვე ტი ლი: ში და გზე ბის შე კე თე ბა, რი-

ტუ ა ლე ბის სახ ლის თ ვის ჭურ ჭ ლის შე ძე ნა და სას მე ლი წყლის ქსე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (550 ლა რი). სო ფელ მა 

გა დაწყ ვი ტა, რომ ჭურ ჭ ლის შე ძე ნის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი თან ხა ში და სა სოფ ლო გზე ბის შე კე თე ბის თ ვის (4482 

ლა რი) და ე მა ტე ბი ნა.

სო ფელ ღორ თუ ბან ში მო სახ ლე ო ბამ გა დაწყ ვი ტა სა მი პრო ექ ტი გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის 

მოწყო ბა, ში და სა სოფ ლო გზე ბის მოწყო ბა (4300 ლა რი) და სას მე ლი წყლის ქსე ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ა. სო ფელ-

მა რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი თან ხა სას მე ლი წყლის ქსე ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის გა მო ი ყე ნა 

(5200 ლა რი).

სო ფელ უნ წა ში შეც ვ ლი ლი პრი ო რი ტე ტით რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მოწყო ბა და სა კუჭ ნა ოს მი შე ნე ბა გა დაწყ და 

(8487 ლა რი).

ქვე მო ქარ თ ლ ში, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ბოლ ნი სის რა ი ო ნის და ბა კაზ რე თის თ ვის, 

2013 წელს, 154,108 ლა რი გა მო ი ყო. სოფ ლის კრე ბა ზე გა დაწყ და, რომ ამ თან ხით რი ტუ ა ლე ბის სახ ლი აშე ნე-

ბუ ლი ყო, თუმ ცა მო სახ ლე ო ბის თქმით, შერ ჩე უ ლი პრი ო რი ტე ტი არ გან ხორ ცი ელ და. სო ფელ ში 5000 კომ ლი 

ცხოვ რობს და, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის წარ მო მად გე ნელს სოფ ლის მაცხოვ-

რებ ლებ მა გა ნუცხა დეს, სა რი ტუ ა ლო შე ნო ბი სა და ინ ვენ ტა რის არ სე ბო ბა მარ თ ლაც მა თი არ ჩე ვა ნი იყო. 

რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ როს მი ერ 2013 21 ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო-

ბით მო წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სო ფელ ში პროგ რა მა არ დაწყე ბუ ლა და პრი ო რი ტე ტის 

ცვლი ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს. 2013 წლის ნო ემ ბ რის და საწყის ში ად გი ლობ რი ვი კო ორ დი ნა ტო რის მი ერ მო წო-

დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით კი:

სოფ ლის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნოს რწმუ ნე ბუ ლის ჯე მალ მა ქა ძის გან ცხა დე ბით, წელს მო სახ ლე ო ბის მი ერ 

არ ჩე უ ლი პრი ო რი ტე ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ მო ხერ ხ და, რად გან ბოლ ნი სის გამ გებ ლე ბის ცვლი ლე ბის გა მო, 

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის თან ხა არ ჩა ი რიცხა. 
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ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი ალექ სან დ რა ობო ლა ძე კი აცხა დებს, რომ რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის 

მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე ნო ბის დას რუ ლე ბა წლის დას რუ ლე ბამ დე მა ინც ვერ მო ეს წ რე ბო და, 

ამი ტომ პრო ექ ტი გა და კეთ და და გა დაწყ და, რომ ამ თან ხით ნა გავ მ ზი დი და 2 სა ხან ძ რო მან ქა ნა შე ე ძი ნათ. 

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის რე გი ო ნუ ლი კო ორ დი ნა ტო რის მი ერ გა მო კითხუ ლი მო სახ ლე-

ო ბა ამ ცვლი ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ იყო. 

ეს კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი მოწ მობს, რომ პრი ო რი ტე ტე ბის და გეგ მ ვის დროს დაშ ვე ბუ ლი იყო იმ ტი პის 

შეც დო მე ბი, რაც გა სულ წლებ შიც არა ერ თხელ შეგ ხ ვ და – არას წო რი (არარეალისტური ან გა უთ ვ ლე ლი) პრი-

ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რა. ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში პრი ო რი ტე ტის ცვლი ლე ბა მო სახ-

ლე ო ბის და მა ტე ბი თი გა მო კითხ ვის გა რე შე მოხ და. ცხა დი ა, ეს პრობ ლე მაა და უდა ოდ სა ჭი რო ებს პრო ექ ტის 

ზე დამ ხედ ველ თა ყუ რადღე ბას. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია სა ინ ტე რე სო დე ტა ლი – პრი ო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბის სიხ ში რე 2013 წელს, ერ თის მხრივ, 

ისევ მოწ მობს დამ გეგ მავ თა არა სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცი ა ზე, თუმ ცა, მე ო რეს მხრივ – ამ სა მუ შა ო ებ ზე კონ ტ რო-

ლის გაძ ლი ე რე ბის ნი შა ნი ცა ა. ის, რომ პრი ო რი ტე ტე ბი უფ რო რე ლის ტურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე შე იც ვა ლა, რა 

თქმა უნ და მი სა სალ მე ბე ლი ა, თუმ ცა, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში დაგ ვი ა ნე ბულ მა რე ა გი რე ბამ მიგ ვიყ ვა ნა პრო ექ ტე ბის 

გა ჭი ა ნუ რე ბამ დე და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში - გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბამ დე. 

და უს რუ ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბი
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის თა ნახ მად სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

სულ 2 პრო ცენ ტია და უს რუ ლე ბე ლი. ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის კო ორ დი ნა ტორ მა ქვე მო 

ქარ თ ლ ში ორი სო ფე ლი მო ი ნა ხუ ლა: 

პრო ექ ტე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის შე დე გია ასე ვე ის, რომ ზო გი ერთ სო ფელ ში პრო ექ ტი, რე ა ლუ რად, ვერ დას რულ-

და, მა გა ლი თად ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ო ნის გარ დაბ ნის რა ი ო ნის სო ფელ წა ლას ყუ რის თ ვის, 2013 წელს, სოფ-

ლის მხარ და ჭე რის პოგ რა მის ფარ გ ლებ ში 16 396 ლა რი გა მო ი ყო. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, თან ხით სა რი-

ტუ ა ლო დარ ბა ზის გა და ხურ ვა გა დაწყ და, თუმ ცა, რე ა ლუ რად 2014 წლის თე ბერ ვ ლის თ ვის დარ ბა ზის მშე ნებ-

ლო ბაც არ არის დას რუ ლე ბუ ლი. 

იმა ვე ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ო ნის თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ბოგ ვ ში 2013 წელს, სოფ ლის 

მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, სა რი ტუ ა ლო სახ ლის მშე ნებ ლო ბა და იწყო. ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა-

ცი ით, სოფ ლის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 8 587 ლა რით სა რი ტუ ა ლო სახ ლის სა ძირ კ ვე ლი უნ და ჩა ეს ხათ და კედ ლე-

ბი ამო ეყ ვა ნათ, თუმ ცა და გეგ მი ლი სა მუ შა ო ე ბი ნა წი ლობ რივ შეს რულ და. 2014 წლის თე ბერ ვ ლის თ ვის მშე ნე-

ბა რე სა რი ტუ ა ლო სახ ლის ად გი ლას მხო ლოდ რკი ნის კონ ს ტ რუქ ციაა მზად, პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

სა მუ შაო - კედ ლე ბის ამოყ ვა ნა შეს რუ ლე ბუ ლი არ არის. 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ვი ზუ ა ლუ რი დათ ვა ლი ე რე ბაც ცხად ყოფს, რომ ამ სა მუ შა ოს გან სა ხორ ცი ე ლებ-

ლად მი ნი მა ლუ რი ვა დაც საკ მა რი სი იქ ნე ბო და, და რომ არა სა მუ შა ოს დაწყე ბის ვა დის გა ჭი ა ნუ რე ბა, მი სი 

დას რუ ლე ბა 2013 წლის ფარ გ ლებ ში პრობ ლე მა არ იქ ნე ბო და; 
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პირ და პი რი მი ყიდ ვის წე სით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი 

პრი ო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბე ბი ერ თ -ერ თი, თუმ ცა არა ერ თა დერთ მი ზე ზია პრო ექ ტე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის ტენ-

დენ ცი ის, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ი და ნაც გა მო იკ ვე თა. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის რე გი ონ ში, ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ფორ მა ცი ით, ზე მოთ ჩა მოთ-

ვ ლილ სოფ ლებ ში (სულ 9 სო ფე ლი) შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებ ზე ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, ერთ პირ თან მო ლა პა-

რა კე ბით – 2013 წლის სექ ტემ ბ რის თ ვის და ი დო. 

ანუ სა მუ შა ო ე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბამ ტენ დე რის ჩა ტა რე ბა ზე უარის თქმამ გა მო იწ ვი ა, რაც, სა ვა რა უ დოდ, გა და უ დე-

ბე ლი აუცი ლებ ლო ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი, თუმ ცა რა ტომ დად გა ეს „გადაუდებელი აუცი ლებ ლო ბა“, ეს, ცხა-

დი ა, და მა ტე ბი თი კვლე ვის სა გა ნი ა. 

ასე ვე ერთ პირ თან მო ლა პა რა კე ბის გზით ჩა ტარ და, მა გა ლი თად, სა მუ შა ო ე ბი ქვე მო ქარ თ ლ ში, ბოლ ნი სის მუ-

ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ბა ლიჭ შიც. სოფ ლის თ ვის 2013 წელს, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 

27,734 ლა რი გა მო ი ყო. ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ით, თან ხა ჭა ბურ ღი ლის მო საწყო ბად და ი ხარ ჯა. 

მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რი სი აქ ტი ვო ბა

პრობ ლე მად რჩე ბა მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი აქ ტი ვო ბა პრი ო რი ტე ტე ბის შერ ჩე ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხ ში. 

2010-2011 წლებში გამოიკვეთა, რომ პროექტში ჩართული მოსახლეობის მაჩვენებელი სულ 35 პროცენტამდე 

იყო9. ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად იყო განპირობებული მოსახლეობის ნიჰილისტური დამოკიდებულებით 

როგორც კონკრეტულად ამ პროექტის, ასევე – ზოგადად სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროექტებში 

საკუთარი როლის მიმართ. 

ამჟამად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ახორციელებს გამოკითხვას 5 რეგიონში, რომელმაც ამ 

მხრივ არსებულ ტენდენციაზე პასუხი უნდა გაგვცეს.

თუმცა, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეულ სოფლებში, როგორც მოსახლეობის, ისე თავად ადგილობრივი 

რწმუნებულების განმარტებით, აშკარა იყო მოსახლეობის პასიურობა პროექტში ჩართულობის კუთხით. 

მაგალითად კახეთში, გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 

ცენტრის ადგილობრივი კოორდინატორის ინფორმაციით, მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი 100, 600 ლარის დახარჯვის გადაწყვეტილება ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ თვითნებურად მიიღო. სოფლის რწმუნებული ადასტურებს, რომ კრებაზე მოსახლეობის 

დაახლოებით 10 პროცენტი მოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია ამ კრების შესახებ ჰქონდათ. აქვე 

ამბობს, რომ გადაწყვეტილება პრიორიტეტის შესახებ სწორედ ამ კრებამ მიიღო. 

9 http://www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/Brosura_WEB_1.pdf
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სამუშაოების არასათანადო ხარისხი თუ გადაჭარბებული 
მოლოდინები და არასწორი პრიორიტეტები 
რეგიონული კოორდინატორების მონიტორინგის შედეგად, სოფლების ნაწილში გამოიკვეთა მოსახლეობის 

ნაწილის უკმაყოფილება განხორციელებული სამუშაოთი. ზოგ შემთხვევაში ეს გამოწვეულია იმით, 

რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეზღუდული დაფინანსება ყველა მოსახლის ინტერესების 

დაკმაყოფილებას ობიექტურად ვერ შეძლებდა. ამასთან, პროირიტეტების ცვლილების დროს პროექტის 

გაუმჯობესებისკენ ყოველთვის არ არის გადადგმული ნაბიჯი.

მაგალითად ზემოთ უკვე ნახსენებ, ქვემო ქართლის რეგიონის სოფელ ბალიჭში 27,734 ლარით ჭაბურღილი 

და ქსელი უნდა მოწყობილიყო. 

ადგილობრივების ნაწილის განცხადებით, პრიორიტეტების შესარჩევად სოფლის კრება, ორჯერ 

ჩატარდა, აგვისტოსა და სექტემბერში. მათი თქმით, კრებაზე გადაწყდა, რომ წელს რიტუალების სახლი 

დასრულებულიყო, რომელიც 3 წელია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შენდება, თუმცა 1 თვეში 

ხელახალი კრება ჩატარდა და პრიორიტეტი შეიცვალა. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ „ზევით 

უბანში“ წყალი არ არის და უბნის მაცხოვრებლები ბოლნისში ჩავიდნენ, გამგებელთან და ის 27 ათასი 

ლარი, რაც გამოყოფილი იყო, წყლისთვის გადაარიცხინეს. 

სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ჯემალ მაქაძე აცხადებს, რომ კრება მხოლოდ ერთხელ, 

გაზაფხულზე ჩატარდა და ორი პრიორიტეტიდან (რიტუალების სახლის დასრულება ან წყალმომარაგება) 

საბოლოო არჩევანი წყლის პრიორიტეტზე შეჩერდა. რწმუნებული აცხადებს, რომ ჭაბურღილი 60 ოჯახის 

სასმელი წყლით უზუნველყოფას ითვალისწინებს. სამუშაოების მწარმოებელი რობიზონ გელოვანი კი, 

რომელმაც ჭაბურღილი გათხარა, ვერ აკონკრეტებს, რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდება სასმელი წყლით, 

სამუშოების დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, შესაძლოა წყალი 30–მა ოჯახმა მიიღოს. 

შე სა ბა მი სად, სა ხე ზეა სი ტუ ა ცი ა, რო ცა არა საკ მა რი სი და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში არას წო რად შერ ჩე ულ მა პრი-

ო რი ტეტ მა 310 ოჯა ხი ან სო ფელ ში სულ 30-დან 60-მდე ოჯა ხის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შეძ ლო. ამას თან, კვლავ და-

უმ თავ რე ბე ლი რჩე ბა რი ტუ ა ლე ბის სახ ლი, რო მე ლიც სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში უკ ვე 

რამ დე ნი მე წე ლია შენ დე ბო და და იდე ა ში, შე საძ ლო ა, უფ რო მე ტი მო სახ ლის სა ჭი რო ე ბა და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრიორიტეტის შერჩევისას დათვლილი იყოს რეალური დანახარჯები და 

სარგებელი და გადაწყვეტილების მიღების დროს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება მოხდეს ამ თემაზე. 

მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილოა კახეთში, სოფელ ველისციხეში, 2013 წელს, სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაწლით – თანხიდან 5 ათასი ლარით საბავშვო ბაღის 

ეზოში სამზარეულო მოეწყო. 5 ათასი ლარი დაიხარჯა ნაგავსაყრელის ორმოს ამოთხრასა და მისი 

გასუფთავებისთვის. თუმცა, როგორც მოსახლეობა ამბობს, პრობლემა არ მოგვარებულა. სამუშაოები 

სოფელში რეალურად შესრულებულია – ორმოს ადგილი შეიცვალა, მაგრამ ნაგავი და ცელოფნები 
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კვლავ ვენახებშია გაფენილი. ცხადია, ამ პრობლემის მოგვარებას, სავარაუდოდ, უფრო დიდი დანახარჯი 

და შესაძლოა კომპლექსური მიდგომაც სჭირდებოდა. 

მიმდინარე წელს, ველისციხეში 12 ათასი ლარი სკოლის ეზოში სპორტული მოედნის მოწყობისა და 

სპორტული ინვენტარისთვისაც უნდა დაეხარჯათ - ოფიციალურად მითითებეული პრიორიტეტის 

თანახმად. სპორტულ მოედანზე ცემენტი დაასხეს და, როგორც მოსახლეობა ამბობს, ისიც უხარისხოა. 

თუმცა სოფლის რწმუნებული და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი განმარტავს, რომ მოედანზე სხვა 

სამუშაოს განხორციელება არც ყოფილა განსაზღვრული. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ირაკლი მინდიაშვილის განცხადებით, ველისციხეში, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები ხარისხიანად არის შესრულებული. მისივე 

თქმით, სამუშაოები სრულად შეესაბამება არსებულ ხარჯთაღრიცხვას და სამშენებლო სტანდარტებს.

სოფელი ველისციხე ნათელი მაგალითია, როცა სოფელი რამდენიმე პრიორიტეტის შერჩევით და მათ 

მცირე დაფინანსებით, რეალურად, კონკრეტულ შედეგსა და ეფექტს ვერც ერთ პრიორიტეტზე ვერ იღებს. 

მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია დაგეგმვის ეტაპის დახვეწა, შესაძლოა ადგილობრივი რწმუნებულების 

კომპეტენციის ამაღლებაც ამ მიმართულებით. 

თუ ველისციხეში სპორტული მოედნის ადგილას ცემენტის საფარი დაასხეს, ხონის რაიონის სოფელ 

ივანდიდში, იმერეთში სპორტული მოედნის ტერიტორიაზე ორი დიდი ხეა მოქცეული. როგორც 

ადგილობრივი რწმუნებული აცხადებს, ეს ხეები ისტორიულია და ამიტომ მათ მოჭრა დაუშვებელი იყო, 

სათამაშოდ კი ახალგაზრდობას ტერიტორია მაინც ეყოფა. 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაციით უკმაყოფილონი არიან კახეთის რეგიონის სოფელ კალაუბანშიც. 

აქ ამ მიზნით 12000 ლარი დაიხარჯა და, როგორც მოსახლეობა ამბობს, ფეხბურთის ბადეც კი გახეულია. 

კიდევ ერთი საინტერესო მაგალითია კახეთის რეგიონის სოფელი წინანდალი. აქ ეკლესიის მრევლის 

გადაწყვეტილებით სოფლისთვის გამოყოფილი 16,700 ლარი საპირფარეშოს რემონტისთვის დაიხარჯა. 

მუხედავად იმისა, რომ ორკაბინიანი საპირფარეშოს რემონტის თანხა საკმაოდ მაღალია, 2014 წლის 

თებერვალში საპირფარეშო უკვე მწყობრიდან იყო გამოსული. 

მოკლევადიანი ეფექტის მქონე სამუშაოების დაფინანსება 

2013 წელს გაგ რ ძელ და წი ნა წლებ ში გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც ისე თი ტი პის სა მუ შა ო ე ბის და-

ფი ნან სე ბას გუ ლის ხობს, რო მელ თაც მოკ ლე ვა დი ა ნი ეფექ ტი აქვთ და მო მა ვალ წელს კვლავ ითხო ვენ 

და ფი ნან სე ბას. მსგავ სი სა მუ შა ო ე ბის მა გა ლი თია ბაღ და დის რა ი ო ნის სო ფე ლი ფერ სა თი, იმე რე თი სა დაც 

მო სახ ლო ე ბამ პრი ო რი ტე ტად გზის რე ა ბი ლი ტა ცია შე არ ჩი ა, თუმ ცა, თა ვად ბაღ და დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც 

აღი ა რე ბენ, რომ ეს სა მუ შაო გრძელ ვა დი ან ეფექტს ვერ იძ ლე ვა. 
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„ყოველ წე ლი წადს ვა კე თებთ გზე ბის მოხ რეშ ვას, მაგ რამ რო გორც კი მცი რე ნა ლე ქი მო ვა, ხრეშს რეცხავს 

და გა მო დის, რომ ის თან ხა, რაც ამ მი მარ თუ ლე ბით იხარ ჯე ბა, წყალ შია გა დაყ რი ლი. „სოფლის მხარ და-

ჭე რის პროგ რა მის” თან ხე ბი კი არ იძ ლე ვა იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ მოხ დეს გზის მო ას ფალ ტე ბა ან ბე-

ტო ნის სა ფა რის გა კე თე ბა. სამ წუ ხა როდ, მსგავ სი არა ე ფექ ტუ რი მცდე ლო ბა ყო ველ წე ლი წადს მე ორ დე-

ბა”, – ამ ბობს ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი ზა ზა ენ დე ლა ძე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის მი ხედ ვით, გზე ბის რე ა ბი ლი ტა-

ცი ის თ ვის, სა დაც მხო ლოდ ორ მუ ლი შე კე თე ბა და გზე ბის მოხ რეშ ვა შე დის, მიმ დი ნა რე წელს ბაღ და თის 

მთე ლი რა ი ო ნის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხის მე ხუ თე დი, 100 ათას ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯა. მო მა ვალ წელს 

კი ყვე ლა ის გზა, რო მე ლიც წელს მო იხ რე შა, დი დი ალ ბა თო ბით, კვლავ შე სა კე თე ბე ლი იქ ნე ბა.

მა გა ლი თად, იმე რე თის რე გი ო ნის სო ფელ ეწე რა ში სოფ ლის მხარ და ჭე რის ფარ გ ლებ ში გა მო ყო ფი ლი 

8000 ლა რი გზის მოხ რე შის თ ვის და ი ხარ ჯა. 2014 წლის თე ბერ ვალ ში ად გილ ზე ჩა სულ ეკო ნო მი კუ რი პო-

ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის კო ორ დი ნა ტორს გზა უკ ვე ჩა რეცხი ლი დახ ვ და. გამ გე ბე ლი ადას ტუ რებს, რომ 

ზამ თარ მა 2013 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მუ შაო უკ ვე გა ა ფუ ჭა. 

შე სა ბა მი სად, სა ხე ზეა სი ტუ ა ცი ა, რო ცა მო სახ ლე ო ბის არ ჩე ვა ნის შე სა ბა მი სად იგეგ მე ბა პრი ო რი ტე ტი; 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა მოკ ლე ვა დი ან სა ჭი რო ე ბებ საც პა სუ ხობს; თუმ ცა, თან ხის სიმ ცი რის გა-

მო, სა მუ შა ო ე ბის ში ნა არ სი (მოხრეშვა) არ იძ ლე ვა მი სი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა-

ლე ბას. აშ კა რა ა, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით კომ პ ლექ სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის გა რე შე – სა სოფ ლო 

გზე ბის თ ვის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის ცალ კე, სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის მიღ მა, მსგავ სი 

და ფი ნან სე ბა ყო ველ თ ვის პრაქ ტი კუ ლად უშე დე გო იქ ნე ბა. 

შეწყ ვე ტი ლი პრო ექ ტე ბი და და ჯა რი მე ბუ ლი შემ ს რუ ლებ ლე ბი

2013 წე ლი პრაქ ტი კუ ლად პირ ვე ლი წე ლი ა, რო ცა გვხვდე ბა ინ ფორ მა ცია სა მუ შა ოს შემ ს რუ ლებ ლე ბის და ჯა რი მე-

ბი სა და /ან მათ თ ვის თან ხის გა დახ და ზე უარის თქმის შე სა ხებ _ სა მუ შა ოს და ბა ლი ხა რის ხის გა მო. მა გა ლი თად, 

ხარ ვე ზე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის თ ვის მიმ დი ნა რე წელს ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რულ პრო ექ ტებს სა მი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია ჩა მო ა შო რეს. მათ შო რის შპს „ამაგი”, რო მელ მაც სო ფელ ნა ხა ხუ-

ლევ ში (იმერეთი) სა ბავ შ ვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე აიღო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, თუმ ცა კომ პა ნი ამ 9 ათას ლა რად 

მო გე ბუ ლი ტენ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი უხა რის ხოდ შე ას რუ ლა, რის გა მოც ხელ შეკ რუ ლე ბა შე-

უწყ და, სა ბავ შ ვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია კი გა ურ კ ვე ვე ლი დრო ით გა და ი დო. გამ გე ო ბა ში აცხა დე ბენ, რომ კომ პა ნი-

ის თ ვის აუნაზღა უ რე ბე ლი თან ხე ბი ისევ აღ ნიშ ნულ ბაღს სხვა დას ხ ვა ინ ვენ ტა რის შე სა ძე ნად ხმარ დე ბა. 

სო ფელ ნა ხა ხუ ლე ვის შემ თხ ვე ვა ცხად ყოფს, რომ და გეგ მ ვის პრობ ლე მის გარ და, ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში 

თა ვად შემ ს რუ ლებ ლე ბიც, სა ვა რა უ დოდ არას თა ნა დო გა მოც დი ლე ბის გა მო, არა რე ა ლის ტურ სა მუ შა ოს 

იღე ბენ თავ ზე, რაც მსგავ სი შე დე გით მთავ რ დე ბა. 
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პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ შემ დ გომ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში საკ მა ოდ დი დია იმ პრო ექ ტე ბის წი ლი, რო მელ თა შე დე გად 

შე ძე ნი ლია ტექ ნი კა ან აშენ და წის ქ ვი ლი და ა.შ. რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს შემ დ გომ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას. 

პროგ რა მით, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 174 სო ფელ შია და გეგ მი ლი. პრო ექ ტე ბის უდი დე-

სი ნა წი ლი წის ქ ვი ლის კე თილ მოწყო ბა ზე ან სა ერ თოდ მის აშე ნე ბა ზე მო დის. მე ო რე ად გილს იკა ვებს 

სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის შე ძე ნა 74 პრო ექ ტით, რა შიც იგუ ლის ხ მე ბა სხვა დას ხ ვა სა ხის ტრაქ ტო-

რე ბის, სა თი ბი მოწყო ბი ლო ბე ბის, სატ ვირ თო მან ქა ნე ბის და ურ მის ტი პის ოთხ თ ვა ლა მოწყო ბი ლო ბე ბის 

შეს ყიდ ვა. მცი რე რა ო დე ნო ბის პრო ექ ტე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ ბუ ლა ტო რი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე და 

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კის და ცხე ნე ბის შე ძე ნა ზე (გრაფიკი 18). 

გრა ფი კი 18 პროექტები, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ შემ დ გომ ექ ს პ ლო ა ტა ცი ას

გა  სულ წლებ   ში მუდ   მი  ვად იდ   გა მათ სა  კუთ   რე  ბას   თან და შემ   დ   გომ ექ   ს   პ   ლუ  ა  ტა  ცი  ა  ზე პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის პრობ  -

ლე  მა რად   გან, რო  გორც ცნო  ბი  ლი  ა, სოფ   ლის მხარ   და  ჭე  რის პროგ   რა  მა მი  მარ   თუ  ლია სოფ   ლის მო  სახ   ლე  ო  ბის 

სა  ჭი  რო  ე  ბებ   ზე და მან უნ   და უზ   რუნ   ველ   ყოს მო  სახ   ლო  ე  ბის დი  დი ჯგუ  ფის ინ   ტე  რე  სე  ბის დაკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბა. კითხ   ვა -

ზე, თუ რო  გორ გა  დაწყ   და ეს თე  მა 2013 წელს ინ   ფ   რაქ   ტ   რუქ   ტუ  რის სა  მი  ნის   ტ   რო შემ   დეგ გან   მარ   ტე  ბას გვაძ   ლევს:

„რიგი სოფ ლე ბის მო სახ ლე ო ბის და ჟი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნი თა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბით გა მო ყო ფი ლი თან ხის 

ფარ გ ლებ ში შე ძე ნილ იქ ნა ტექ ნი კა, წის ქ ვი ლი და სხვა. მო გეხ სე ნე ბათ, პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

თან ხა ირიცხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და შე ძე ნი ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ქო ნე ბა წარ მო ად გენს მუ ნი-

ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ქო ნე ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ხარ ჯე ბი გა ი ღე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 

მი ერ. სა სოფ ლო თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რე კო მენ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, აღ ნიშ-

ნუ ლი ქო ნე ბის გა და ცე მა მათ სა კუთ რე ბა ში ან მუდ მივ სარ გებ ლო ბა ში“.
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რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი 

ფონ დის და ფი ნან სე ბა და პრო ექ ტე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ 2013 წელს გამოყოფილი თანხის ყველაზე 

დიდი წილი (24 %) იმერეთის რეგიონში უნდა დახარჯულიყო, პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: 

იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (17%), ქვემო ქართლი(14%), კახეთი(12%), მცხეთა-მთიანეთი (8%) 

და შიდა ქართლი (8%) (გრაფიკი 19); 

გრაფიკი 19 თანხის განაწილება რეგიონების მიხედვით

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პროექტების პრიორიტეტების პირველი სამეული ასე 

გამოყურება: გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია; წყალ-კანალიზაციის სამუშაოები; სახლების, სახურავების 

რეაბილიტაცია-გადახურვა; (მესამე პრიორიტეტის სამუშაოები, ძირითადად, რუსთავში განხორციელდა); თუმცა 

საქართველოს მასშტაბით ფინანსების მიხედვით ყველაზე დიდი თანხა გზებსა და ქუჩების რეაბილიტაციაზე, 

წყლისა და კანალიზაციის სამუშაოებზე და ხიდებსა და ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე დაიხარჯა (გრაფიკი 20, 21). 

გრაფიკი 20 რეგიონში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტების კატეგორიები 

გრაფიკი 21 რეგიონში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის თანხების განაწილება 

პროექტების მიხედვით
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პრიორიტეტების ანალიზი აჩვენებს, რომ ისევე როგორც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შემთხვევაში, 

გზებისა და წყალმომარაგების თემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პორბლემაა საქართველოს 

რეგიონებისათვის და, შესაბამისად, პროექტების ყველაზე დიდი ნაწილიც სწორედ ამ საჭიროებების 

დაკმაყოფილებისკენ არის მიმართული; 

 

რეგიონული მონიტორინგის შედეგები

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჯერ ჯე რო ბით ჩვენ ხელთ არ გვაქვს მთლი ა ნად სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით რე გი ო ნებ ში 

გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში, რე გი ო ნუ ლი კო ორ დი ნა ტო-

რე ბის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი სა მი რე გი ო ნის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და შერ ჩე ვი თი მო ნი ტო რინ გი იძ ლე ვა გარ-

კ ვე ულ ტენ დენ ცი ებ ზე სა უბ რის სა შუ ა ლე ბას. 

პირ ველ რიგ ში უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან პრო ექ ტე ბის 

დი დი ნა წი ლი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ა, კერ ძოდ: 

ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ონ ში 2013 წელს გან ხორ ცი ელ და 188 პრო ექ ტი, რო მელ თა გან 12 (6%) დას რულ დე ბა 2014 

წელს, ხო ლო ერ თი პრო ექ ტი არ შეს რულ და შემ ს რუ ლებ ლის მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვის 

გა მო. 

სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის რე გი ონ ში სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან 43 

პრო ექ ტი (78%) დას რუ ლე ბუ ლი ა. და ნარ ჩე ნი კი (22%) გარ და მა ვალ პრო ექ ტებ ში გა და ვი და.

გუ რი ის რე გი ონ ში 2013 წელს და გეგ მი ლი სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ-

დის 39 პრო ექ ტი დან 12 პრო ექ ტი (30%) ვერ დას რულ და, მათ გან ნა წი ლი სა ერ თოდ არ დაწყე ბუ ლა. 

სა მი რე გი ო ნი დან (სამცხე-ჯავახეთი, ქვე მო ქარ თ ლი, გუ რი ა) მო წო დე ბი ლი ინ ფორ მა ცია აჩ ვე ნებს, რომ მსხვი-

ლი პრო ექ ტე ბი ძი რი თა დად გარ და მა ვალ კა ტე გო რი ა შია გა დაყ ვა ნი ლი, მა გა ლი თად: 

ჩო ხა ტა უ რის რა ი ონ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 15 პრო ექ ტი დან სა მი 2013 წელს არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. თან ხობ-

რი ვად გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის წი ლი უფ რო მას შ ტა ბუ რად გა მო ი ყუ რე ბა - 2,420,000 ლა რის პრო ექ ტე-

ბი დან 2013 წელს არ გან ხორ ცი ელ და 2,210,000 ლა რის პრო ექ ტე ბი, ანუ და ახ ლო ე ბით 50 პრო ცენ ტი.

ოზურ გე თის რე გი ო ნის 7,5 მი ლი ონ ლა რად შე ფა სე ბუ ლი 5 პრო ექ ტი დან 3 დას რუ ლე ბუ ლი პრო ექ ტის ფა სი და-

ახ ლო ე ბით 2 მი ლი ო ნი ლა რი ა, და ახ ლო ე ბით 5,5 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პრო ექ ტებს კი ჯერ ჯე რო ბით 

მიმ დი ნა რის სტა ტუ სი აქვს. პრო ექ ტ ში- დვაბ ზუ- ცხემ ლის ხი დი- ვა კიჯ ვა რი ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 10.1 კმ. 

სიგ რ ძის სა ავ ტო მო ბი ლო გზის ცხემ ლის ხი დი- ვა კიჯ ვ რის 7.1 კმ. სიგ რ ძის მო ნაკ ვე თის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ად გი ლო ბი-

ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ფორ მა ცი ით, 2014 წლის თე ბერ ვ ლის თ ვის ას ფალ ტის და გე ბა დას რუ ლე ბუ ლია და გვერ-
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დებ ზე მოხ რეშ ვის სა მუ შა ო ე ბია და სას რუ ლე ბე ლი, მე რი ა- ლა ი თუ რის ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის სა ავ ტო მო-

ბი ლო გზა ზე 150 გრძ. მეტ რი სიგ რ ძის ხი დის რე ა ბი ლი ტა ცია კი, რო მე ლიც 3 მი ლი ონ ლა რად არის შე ფა სე ბუ ლი, 

ჯერ ჯე რო ბით მიმ დი ნა რე ა. ანუ მი სი დას რუ ლე ბა 2014 წელს უნ და მოხ დეს. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ქა ლაქ ში ნი ნოშ ვი ლის, სუფ სის, თა მარ მე ფის, ჩხა ი ძის, კვირ კ ვე ლი ას, ბა რა თაშ-

ვი ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (1,250,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შა ო) უნ და ჩა ე ტა რე ბი ნა კომ პა ნი ას „terex XXI”. 2014 

წლის თე ბერ ვ ლის მო ნა ცე მე ბით კომ პა ნი ამ და არ ღ ვია კონ ტ რაქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი. ასე ვე ვერ 

დას რულ და ჩი ბათ ში და გო მა ხურ ზე სამ ად გი ლას ნა პირ სა მაგ რი (შეფასებულია 42,500 ლა რად); სა ერ თო ჯამ ში 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და გეგ მი ლი 2,302,000 ლა რის სა მუ შა ო ე ბი დან სრულ ფა სოვ ნად არ შეს რუ ლე ბუ-

ლა და ახ ლე ბით 1,3 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბი. 

პრო ექ ტე ბის დაწყე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბა ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ტენ დე რე ბის ჩა ტა რე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბამ (ტენდერების დი-

დი ნა წი ლი აგ ვის ტო სა და სექ ტემ ბ რის და საწყის ში ჩა ტარ და), და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში – წარ მოქ მ ნილ მა და ვებ მა 

გა მო იწ ვი ა. 

მა გა ლი თად სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის რე გი ო ნის ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ადი გე ნი- წ რე- პა ტა რა ზა ნა ვი- დი დი ზა-

ნა ვი- გო მა როს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის გამ გე ო ბის მი ერ გა მოცხა დე ბულ ტენ-

დერ ში ორი შპს „ეფექტი“ და „ასტორია“ მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. ტენ დერ ში ნაკ ლე ბი თან ხით, შპს „ეფექტმა“ გა ი მარ-

ჯ ვა. საკ ვა ლი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბის და უ ზუს ტებ ლო ბის გა მო კი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა შპს „ასტორიასთან“ 

გა დაწყ და. მაგ რამ შპს „ეფექტის“ ხელ მ ძღ ვა ნელ მა სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო ში სა ჩი ვა რი შე ი ტა ნა, 

რის გა მოც ტენ დე რი შე ჩერ და. სა ბო ლო ოდ ტენ დე რი და ბალ ფა სი ან მა და გა მო უც დელ მა „ეფექტმა“ მო ი გო, 

თუმ ცა ხელ შეკ რუ ლე ბა საკ მა ოდ გვი ან გა ფორ მ და, კომ პა ნი ამ მხო ლოდ მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის გან ხორ-

ცი ე ლე ბა შეს ძ ლო და ას ფალ ტის და გე ბა ვე ღარ მო ას წ რო. 

ზო გა დად, 2013 წლის თ ვის ადი გე ნის რა ი ონ ში და გეგ მი ლი და ახ ლო ე ბით 1,7 მი ლი ო ნი ლა რის სა მუ შა ო ე ბი დან (3 

პრო ექ ტი) 2013 წელს 559,500 ლა რად ღი რე ბუ ლი პრო ექ ტის დას რუ ლე ბა მო ეს წ რო. 

და ნარ ჩე ნი ორი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა თოვ ლის მოს ვ ლი სა და უამინ დო ბის გა მო გა და ი დო, რად გან გზის 

გაყ ვა ნის სა მუ შა ო ე ბი ნო ემ ბერ - დე კემ ბერ ში ხორ ცი ელ დე ბო და; მსგავ სი პრობ ლე მე ბი იყო სხვა რე გი ო ნებ შიც:

2013 წელს ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სე ბუ ლი ოთხი პრო ექ ტი დან ოთხი ვე გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას შე-

ე ხე ბო და. ორი პრო ექ ტის დამ თავ რე ბა ასე ვე ამინ დის მი ზე ზით არ მო ეს წ რო; 

ეს მა შინ, რო ცა ახალ ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2013 წელს რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის 

ფონ დი დან 8 პრო ექ ტი და ფი ნან ს და (გზის, წყალ სა დე ნის რე ა ბი ლი ტა ცია და სა ი რი გა ციო ნა გე ბო ბის რე ა ბი ლი-

ტა ცი ა); მოგ ვი ა ნე ბით, ტენ დე რე ბი დან და ზო გი ლი თან ხით, კი დევ ერ თი პრო ექ ტი და ი გეგ მა.

შე გახ სე ნებთ, რომ ახალ ქა ლაქს სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მძი მე კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი აქვს; შე-
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სა ბა მი სად, სხვა რა ი ო ნებ ში პრო ექ ტე ბის და უს რუ ლებ ლო ბის კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბით ახ ს ნა გა მარ თ ლე ბუ ლი 

არ უნ და იყოს. 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის, მათ შო რის გზის, სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის ნო ემ ბერ - დეკ მ ბერ ში გან ხორ-

ცი ე ლე ბა, ერ თის მხრივ, ზრდის სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბულ რის კებს (არახელსაყრელი კლი მა ტუ-

რი პი რო ბე ბის გა მო); მე ო რეს მხრივ კი ინ ფ რ ს ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის წლის 

ბო ლოს ათ ვი სე ბა ფის კა ლურ დის ბა ლანსს ქმნის სა შუ ა ლო წლი ურ და ნა ხარ ჯებ თან მი მარ თე ბა ში და შე ი ცავს 

ფის კა ლურ რის კებს. 

რე გი ო ნებ სა და უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მებ მა, ასე ვე – მი წის სა კუთ რე ბის რე გის ტ რა ცი ას თან 

და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ მა პრობ ლე მებ მა ზოგ შემ თხ ვე ვა ში გა მო იწ ვი ეს პრო ექ ტის გან ხორ ცი-

ე ლე ბის შე ჩე რე ბა;

მა გა ლი თად, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის რე გი ო ნის ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან, ახალ ცი ხე - ხე ო თის და მა კავ ში რე ბე ლი 3,800 მეტ რი სიგ რ ძის გზის მშე ნებ ლო ბის თ ვის 

200,000 ლა რამ დე თან ხა გა მო ი ყო. ამ პრო ექ ტ ზეც სა მუ შა ო ე ბი წლის ბო ლოს - ოქ ტომ ბერ ში და იწყო და დე კემ ბ-

რის ბო ლომ დე უნ და დას რუ ლე ბუ ლი ყო. ამ ალ ტერ ნა ტი ულ, მოკ ლე გზას ხე ო თი ახალ ცი ხეს თან უნ და და ე კავ ში-

რე ბი ნა. სა მუ შა ო ე ბის შე ფერ ხე ბი სა და საქ მის პრო კუ რა ტუ რა ში გა და ცე მის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, რო გოც 

ჩანს, პრო ექ ტის და გეგ მ ვი სა და პრო ექ ტი რე ბის დროს წარ მო შო ბი ლი პრობ ლე მე ბი იყო: არ იქ ნა დე ტა ლუ რად 

შეს წავ ლი ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის არ სე ბო ბის ფაქ ტი ამ გზა ზე; გზამ გა ი ა რა სო ფელ ჭო ბა-

რე თის მცხოვ რებ თა ბა ღებ ზე; ამის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი კი სა ქარ თ ვე ლო ში მი წის რე გის ტ რა ცი ას თან და კავ ში რე-

ბით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა ცა ა. დე ტა ლუ რად ამ საქ მის შე სა ხებ: 

გზის და გეგ მი ლი მო ნაკ ვე თი ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ჭო ბა რეთ ში მცხოვ რებ ლე ბის ბა ღებს ესაზღ ვ-

რე ბა. გზამ ბა ღებ ზე გა ი ა რა. კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სა ა გენ ტოს გან მარ ტე ბით, მშე ნებ ლო ბი სას კუ ლუ ტუ-

რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბაც და ზი ან და: გა და ითხა რა ნა სოფ ლა რი და ნა ტაძ რა ლი ად გი ლი.

წარ მო შო ბი ლი და ვე ბი - ძეგ ლ თა დაც ვის სა ა გენ ტომ მშე ნებ ლო ბის შე ჩე რე ბა მო ითხო ვა და ახალ ცი ხის გამ-

გე ო ბას მოთხო ვა ად გი ლის შე უს წავ ლე ლად მშე ნებ ლო ბა აღარ გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა. ჭო ბარ ლებ მა 8 ნო ემ ბერს 

სარ ჩე ლი შე ი ტა ნეს სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ოლ ქო პრო კუ რა ტუ რა ში და მო ითხო ვეს გზის მშე ნებ ლო ბის შე ჩე რე ბა. 

პრო კუ რა ტუ რამ საქ მე ას პინ ძის რა ი ო ნულ სამ მარ თ ვე ლოს გა და უგ ზავ ნა და სამ მარ თ ვე ლომ სხვი სი ქო ნე ბის 

და ზი ა ნე ბის გა მო ძი ე ბა და იწყო. 

და ზა რა ლე ბუ ლე ბი : ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ჭო ბა რეთ ში მცხოვ რებ მედ გარ ჯვა რი ძეს 13 მე ა სედ ზე 

გა შე ნე ბუ ლი ხე ხი ლის ბა ღი გა და უთხა რეს, ისე რომ, მის თ ვის არა ფე რი შე უ თან ხ მე ბი ათ. ამ ბა ვი შემ თხ ვე ვით გა-

ი გო და ბაღ ში მი სულს ტრაქ ტო რი დახ ვ და, რო მელ საც ჭან ჭუ რის, ქლი ა ვი სა და კაკ ლის ხე ე ბი უკ ვე გა და ეთხა რა. 

ასე ვე ბა ღი და უ ზი ან და ამა ვე სოფ ლის მცხოვ რებ ნა ზი ანა ნი აშ ვილს. კაკ ლი სა და ვაშ ლის ბა ღი და ბოს ტ ნე უ ლის 

ნა თე სი და უ ზი ან და ზუ რაბ ინა სა რი ძეს. ჯამ ში პრო ექ ტი ჭო ბა რეთ ში მცხოვ რებ 29 ოჯახს შე ე ხო. 
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ტა ლი – და ზა რა ლე ბულ თა ნა წილს ბა ღე ბი სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში გა ტა რე ბუ ლი არ ჰქონ დათ. 

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი უკ ვე წერ და, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის რე-

გის ტ რა ცია სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა და მი წის 70 პრო ცენ ტამ დე არ არის რე გი ოს ტ რი რე ბუ ლი. 

ამ შემ თხ ვე ვა შიც, და ზა რა ლე ბუ ლებს აქვთ მი წე ბის გა ნა წი ლე ბის სი ე ბი და მი ღე ბა- ჩა ბა რე ბის აქ ტე ბი, თუმ ცა არ 

აქვთ და რე გის ტ რი რე უ ლი სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში. მას შემ დეგ რაც პრობ ლე მა შე იქ მ ნა, ზოგ მა ელექ ტ რო ნუ ლი და-

მოწ მე ბა მო ას წ რო, დარ ჩე ნი ლებს კი უკ ვე არ სე ბუ ლი სა ბუ თე ბის სა ფუძ ველ ზე მი წას აღარ უკა ნო ნე ბენ. 

და ზი ა ნე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა - ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 

დაც ვის სამ სა ხურ ში ამ ბო ბენ, რომ გზამ გა ი ა რა ნა სოფ ლარ მა ჭი ხეთ სა და შუ ა სა კუ ნე ე ბის ღვთის მ შობ ლის სა ხე-

ლო ბის ნა ეკ ლე სი არ ზე. გზა ტაძ რის სა ძირ კ ვე ლი დან ერთ მეტ რ ში გა დის. 

სა მუ შა ო ე ბი შე ჩერ და და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნის გა რე შე ვე ღარც გაგ რ ძელ დე ბა. კულ ტუ რუ ლი მემ-

კ ვიდ რე ო ბის ინ ს პექ ცი ა ში ადას ტუ რე ბენ, რომ ნამ დ ვი ლად და ზი ან და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ობი ექ ტი. 

მშე ნე ბელ მა ჯერ უნ და შე ის წავ ლოს ტე რი ტო რია მეც ნი ე რე ბის დახ მა რე ბით, სა მი ნის ტ რო ში მი ი ტა ნოს არ ქე ო-

ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბის პრო ექ ტი, სა მი ნის ტ რო შე ის წავ ლის და შემ დეგ მის ცემს ან არ მის ცემს ნე ბარ თ ვას. 

და ზა რა ლე ბუ ლი შემ ს რუ ლე ბე ლი: სა მუ შა ო ე ბი სა მი ნის ტ როს ჩარ თ ვამ დე შე ა ჩე რა მშე ნე ბელ მა კომ პა ნი ამ: მშე-

ნე ბე ლი კომ პა ნია შპს „სამცხე- 21“ ამ ბობს, რომ და ი ღა ლა პრე ტენ ზი ე ბით. 

პრო ექ ტის ირ გ ვ ლივ სი ტუ ა ცია დღემ დე არ გარ კ ვე უ ლა. 

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რომ გას წია ძა ლის ხ მე ვა 

სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მი სა და რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის მარ თ ვის გა-

სა უმ ჯო ბე სებ ლად, რა მაც გა ზარ და მა თი მიზ ნობ რი ო ბა და ხა რის ხი; თუმ ცა, კვლავ რჩე ბა პრობ ლე მე ბი, კერ ძოდ: 

•  კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა სოფ ლის მხარ და ჭე რის პორ გ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რის დროს არას-

წო რი, არა რე ა ლის ტუ რი და გა უთ ვ ლე ლი მიზ ნე ბის და სახ ვა, რა საც ზოგ შემ თხ ვე ვა ში პრო ექ ტის ჩა ვარ დ ნამ დე, 

ზოგ ჯერ კი მის გა ჭა ნუ რე ბამ დე მივ ყა ვართ; პრო ექ ტი რე ბის პრობ ლე მე ბი გა მო იკ ვე თა ფონ დის პრო ექ ტე ბის 

და გეგ მ ვის დრო საც, რაც ასე ვე მსგავს შე დე გებ ში აისა ხა; 

•  სამინისტროს მი ერ კონ ტ რო ლის გაძ ლი ე რე ბამ, ერ თის მხრივ – გა ზარ და სოფ ლის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტე ბის 

მიზ ნობ რი ო ბა, მე ო რეს მხრივ კი – გა მო იწ ვია პრი ო რი ტე ბის ხში რი ცვლი ლე ბა და ხე ლი შე უწყო პრო ექ ტე-

ბის შეს რუ ლე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბას. ამი ტომ, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ აუცი ლე ბე ლია და გეგ მ ვის პრო ცე სის სრულ ყო ფის-

კენ შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა; ამ პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია ად გი ლობ რი ვი რწმუ ნე ბუ ლე ბის 
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შე საძ ლებ ლო ბე ბის, მათ შო რის - პრო ფე სი ო ნა ლუ რი უნა რე ბის გაზ რ დის თ ვის ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბაც, 

იქ ნე ბა ეს სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გე ბი, პრო ფე სი ო ნალ თა კონ სულ ტა ცი ე ბი და გეგ მ ვის პრო ცეს ში თუ ა.შ.

•  ასევე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად გი ლებ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის თ ვის მე ტი ძა ლის ხ მე ვის გა წე ვა, რა თა მო-

სახ ლე ო ბის მო ლო დი ნე ბი შე ე სა ბა მე ბო დეს იმ მიზ ნებს, რო მე ლიც სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გ-

ლებ ში არ სე ბულ პრო ექ ტ ში არის და გეგ მი ლი.

•  პროექტების პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რის გა ჭი ა ნუ რე ბამ (ზოგ შემ თხ ვე ვა ში სოფ ლის კრე ბა აგ ვის ტო სა და 

სექ ტემ ბერ ში ჩა ტარ და, მა შინ, რო ცა გა ზაფხულ ზე უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, რაც სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი ა) გა მო-

იწ ვია ის, რომ ხში რად სოფ ლის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი შეს-

რულ და არა ტენ დე რით, არა მედ ერთ პირ თან მო ლა პა რა კე ბის გზით შერ ჩე ულ კონ ტ რაქ ტო რებ თან, რაც არა-

სა სურ ვე ლი ტენ დენ ციაა და კო რუფ ცი ულ საფ რ თხეს შე ი ცავს. 

•  კვლავ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ისეთ პრი ო რი ტე ტე ბის და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც შემ დ გომ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას სა ჭი რო ებს 

(წისქვილი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა და ა.შ.) მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უფ რო დე ტა ლუ რად არის გა სა წე რი ის, თუ 

ვინ იქ ნე ბა ამ ტექ ნი კის მოვ ლა- შე ნახ ვა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი და რა პი რო ბე ბით მო ემ სა ხუ რე ბა იგი სოფ ლის სა-

ერ თო სა ჭი რო ე ბებს. ეს ტექ ნი კა კერ ძო პირ თა შე მო სავ ლის წყა როდ რომ არ იქ ცეს. 

•  პროგრამის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ პროგ რა მის მთა ვარ პრი ო რი ტე ტებ თან – გზე ბი სა და წყლით უზ რუნ ველ ყო-

ფას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ეფექ ტით გა და საწყ ვე ტად სოფ ლის მხარ და-

ჭე რის პროგ რა მის ასიგ ნე ბე ბი საკ მა რი სი არ არის. ამი ტომ, ხში რად ხდე ბა ისე თი სა მუ შა ო ე ბის და ფი ნან სე ბა, 

რო მე ლიც მო მა ვალ წელს ხე ლა ხალ და ფი ნან სე ბას სა ჭი რო ებს (გზების მოხ რეშ ვა) ან ისე თი არა ე ფექ ტი ა ნი სა-

მუ შა ო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად არ ტე ზი უ ლი ჭის გაჭ რა, რომ ლი და ნაც, რო გორც წელს 

ერ თ -ერთ სო ფელ ში მოხ და – წყლის რე სურ სი სა ერ თოდ არ არის. შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ სოფ ლე ბის გზე ბი თა და წყლით უზ რუნ ველ ყო ფის თე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა უპი რა ტე სად უფ რო მსხვილ 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ში მოხ დეს და სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა სხვა, უფ რო რე ა ლის ტუ რი 

მიზ ნე ბის კენ მი ი მარ თოს. 

•  მიწის სა კუთ რე ბის სა კითხი რიგ შემ თხ ვე ვებ ში პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი ხდე-

ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში მი წის რე გის ტ რა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბა ა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

მი წე ბის 70% და უ რე გის ტ რი რე ბე ლი ა, ასეთ პი რო ბებ ში ხში რია სა კუთ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვე ბი, რაც 

პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბას აჭი ა ნუ რებს, ან შე უძ ლე ბელს ხდის. 

•  რეგიონებში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ფონ დი დან და ფი ნან სე ბუ ლი მსხვი ლი პრო ექ ტე ბი ძი რი თა დად გარ და მა-

ვალ კა ტე გო რი ა შია გა დაყ ვა ნი ლი და 2014 წლის თე ბერ ვ ლის მდგო მა რე ო ბით არ არის დას რუ ლე ბუ ლი. პრო-

ექ ტე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვი მი ზე ზი ტენ დე რე ბის დაგ ვი ა ნე ბუ ლი ჩა ტა რე ბა იყო. ამი ტომ აუცი-

ლე ბე ლია პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სწო რი და გეგ მ ვა, და ტენ დე რე ბი არა უგ ვი ა ნეს წლის შუა თვე ებ ში 

უნ და ტარ დე ბო დეს. 
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