
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 

29 ოქტომბერი, 2020წ 

 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა   16 852 300  

ლარის ოდენობით.  

მიმდინარე წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელებული 

ცვლილებების შედეგად 2020 წლის  ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 26 096 060 ლარის 

ოდენობით.  

2020 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსების ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს საკუთარი შემოსულობები, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადი, საწარმოთა 

ქონების გადასახადი, სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების 

გადასახადი,  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი, მშენებლობის ნებართვის 

მოსაკრებელი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი, ქონების 

გადასახადი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან (პრივატიზაციიდან) მიღებული  

შემოსავლები და დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ), ბიუჯეტში დღგ-ს სახით 

გათვალისწინებულია 10 524 200 ლარი,  ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი 

დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად   225 

000 ლარის ოდენობით.  

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პოექტების ფონდიდან საქართველოს  

მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის  N#2630 განკარგულების საფუძველზე  მუნიციპალიტეტს 

გამოეყო 5 989 800 ლარი.  

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრულმა ფინანსურმა რესურსებმა 

მუნიციპალიტეტს მისცა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სხვა პროგრამების 

დაფინანსების საშუალება და შესაბამისად ამ პროგრამების ძირითადი მიზნების შესრულების 

შესაძლებლობა.  

ინფრასტრუქტურული პროექტები: 

ინფრასტრუქტურის განვითარება მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტია. ამ 

მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

18 დეკემბრის N 2630 განკარგულების შესაბამისად  რეგიონებში განსახორციელებელი 



პროექტების ფონდის დაფინანსებით მუნიციპალიტეტში განხორციელდა რვა პროექტი, 

რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 6 714 174 ლარს: 

1. ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის, რეზერვუარისა და 

გასახლებების ჯგუფური მიწოდების სისტემების მოწყობა -798 501.00  ლ.  

(გარდამავალი პროექტი დასრულდება 2020 წელს). 

2. სოფელ მცხეთიჯვარიდან სოფელ წაღვლამდე გზის მოასფალტება  - 1 374 995 ლ. 

სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

3. დაბა სურამში გოგებაშვილის ქუჩის მოასფალტება - 491 811 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

4. დაბა სურამში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება - 1 296 939 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

5. დაბა სურამში ტალახაძის ქუჩის მოასფალტება - 372 803 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

6. დაბა სურამში ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება -235 141.00 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

7. სოფელ მიწობში გზის მოასფალტება -254 000.00 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

8. სოფელ ჩორჩანაში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა - 369 545 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

9. სოფელ ქვემო აძვისში გზის მოასფალტება - 905 847 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

10. დაბა სურამში ჭონქაძის ქუჩის მოასფალტება - 609 110 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით (რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით) განხორციელდა სოფელ 

ჩორჩანაში მისასვლელი გზის მოასფალტების პროექტი სახელშეკრულებო ღირებულებით 

869 488ლ. აღსანიშნავია, რომ ჩორჩანა ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელია და როგორც 

მისასვლელი, ისე შიდასასოფლო გზების მოწესრიგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იქ 

მცხოვრები მოქალაქეების მხარდაჭერისთვის.  

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N 2752 განკარგულების „საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა - 75 პროექტი, რომელთა ღირებულება შეადგენს 844 000 

ლარს, მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით  293 292 ლარი.  

მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს  ქ. ხაშურში 

ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა, რომლის სახელშეკრულებო 



ღირებულება შეადგენს 5 980 862 ლარს, თანადაფინანსება 1 196 172 ლარი. პროექტი 

გარდამავალია და დასრულდება მომავალ წელს. 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა: 

 

1. სოფელ ზემო აძვისში გზის მოასფალტება - 476 176 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

2. დაბა სურამში ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება - 342 428 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

3. მდინარე სურამულას კალაპოტის ამოწმენდა-დაღრმავების სამუშაოები - 425 594 ლ. 

სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

4. ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა - 69 357 ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

5. ქალაქ ხაშურში ბმა „ბორჯომი N58“-ის ბინის სახურავის რეაბილიტაცია - 63 194 ლ. 

სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

6. ქალაქ ხაშურში ბმა „ერთობა“-შუშის ქარხნის დასახლების ბინა N4-ის სახურავის 

რეაბილიტაცია - 68 085 ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

7. დაბა სურამში (ზინდისის დასახლება) მინი სტადიონის მოწყობა - 100 000 ლ. 

სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

8. დაბა სურამში კოსტავას ქუჩაზე არსებული საკალათბურთო მოედნის რეაბილიტაცია- 

38 109.27 ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

9. ქალაქ ხაშურში გორგასალის ქუჩის მიმდებარედ მინისტადიონის (28*18მ) და 

ატრაქციონების მოწყობა - 105 668 ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

10. დაბა სურამში მშვიდობის ქუჩის არსებული, ავარიული წყალმომარაგების ქსელის 

რეაბილიტაცია- 87 520 64 ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

11. დაბა სურამში ტალახაძის ქუჩის არსებული, ავარიული წყალმომარაგების ქსელის 

რეაბილიტაცია- 21 407 38 ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

12. ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ორმოული შეკეთების სამუშაოები - 119 037 ლ. 

სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

13. დაბა სურამში სარაჯიშვილის ქუჩის მოასფალტება  -238 975 ლ. 

14. დაბა სურამში ტაბიძის ქუჩის მოასფალტება - 109 277 ლ. 

15. ქ. ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაცია - 127 721ლ. სახელშეკრულებო 

ღირებულებით. 

16. ქ. ხაშურში ბორჯომის ქუჩაზე და ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე გარე 

გამოყენების ტრენაჟორების მოწყობა - 42 403ლ. სახელშეკრულებო ღირებულებით. 

17. სოფელ ნაბახტევში სტადიონის მოწყობა - 75 638 ლ. 

18. სოფელ მცხეთიჯვარში სტადიონის მოწყობა - 66 400.96 ლ. 

19. ქ. ხაშურში წმ. ნინოს ქუჩაზე ატრაქციონების მოწყობა - 18 868 ლ. 

 



საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამით  (საქართველოს მთავრობის 2020 

წლის  9 იანვრის  N27 განკარგულების შესაბამისად) მუნიციპალიტეტის თოთხმეტ საჯარო 

სკოლაში (სოფ. ნაბახტევის, ბეკმის, ალის, ვაყის, ოსიაურის, ხცისის, ბულბულისციხის (დაწყ.) 

წაღვლის, ბროლოსნის, სურამის N2 და N4, ხაშურის N3, N5 და N6 საჯარო სკოლები) ჩატარდა 

სანიტარული კვანძების რეაბილიტაცია - სახელშეკრულებო ღირებულებით 509 477 ლარი  

   

სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების 

განყოფილების მიერ მოქალაქეთა მიერ შემოტანილი განცხადებების საფუძველზე 

განხილული და დამტკიცებული იქნა მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების 103 

პირობა შემდგომში ნებართვების მისაღებად. შეთანხმებულია - პირველი კლასის 

ობიექტების მშენებლობის 118 პროექტი: მათ შორის საცხოვრებელი სახლები, 

კომერციული ობიექტები, ენერგო-პრო ჯორჯიას, სილქნეტის, მაგთის და სოკარის 

ხაზობრივი ნაგებობები,   მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილების შესახებ 

შეთანხმებულია 21 დოკუმენტაცია, 19 შემთხვევაში დადგინდა ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების საზღვრები, შესრულდა მიწის 

ნაკვეთების გაყოფის 107 და გაერთიანების 74 ტრანზაქცია,  

გაიცა მშენებლობის 83 ნებართვა, მათ შორის: ხაზობრივ ნაგებობებზე - 4, 

საცხოვრებელ სახლებზე - 31, კომერციულ ობიექტებზე -13, დემონტაჟზე -11, 

რეკონსტრუქციაზე - 9, სასაწყობე შენობებზე - 2 ,  ავტოტექმომსახურებაზე - 5, 

ფერმებზე - 2,  ღობეებზე - 3, ქვიშის და ასფალტობეტონის გადამამუშავებელ 

საწარმოზე - 1. 

მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლებიდან შემოსულმა თანხამ შეადგინა - 29 618   

ლარი. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარეობს და გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა 

დაბა სურამის განაშენიანების გენერალური გეგმისა და დაბის ცენტრალური უბნის 

განაშენიანების გეგმის პროექტების დამუშავება. 

აგრეთვე, განაშენიანების დეტალური გეგმების კონცეფციისა და დეტალური გეგმის 

პროექტების დამუშავება-დამტკიცების პროცესი მიმდინარეობს   სხვა მნიშვნელოვან 

ობიექტებზე მშენებლობისათვის: დიდი მოცულობის დასასვენებელი კომპლექსის  

განთავსებისათვის დაბა სურამში; დასრულების ფაზაშია დოკუმენტაცია იუსტიციის 

სახლისა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად. 

 



ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მიერ მოქმედი 

კანონმდებლობისა და დებულების შესაბამისად გატარებულია რიგი ღონისძიებები და 

პროცედურები. კერძოდ, გამოცხადდა დემონტაჟის 3 (სამი) ელექტრონული აუქციონი, 

მათ შორის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული, დაბა სურამში, 

ჩუმათელეთის დასახლებაში ყოფილი სანატორიუმ „ნაკადული“-ს №3 და №6 შენობა-

ნაგებობების დემონტაჟის შესახებ და შუშის ქარხნის დასახლებაში  მდებარე 

ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის შესახებ.  

2020 წლის იანვრიდან დღემდე წიაღის ეროვნული სააგენტოდან შემოსული 

მომართვებიდან, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის 

მიზანშეწონილობის თაობაზე დაკმაყოფილებულია 12 მოთხოვნა. 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №189 დადგენილებით, 

კანონიერი მოსარგებლისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არა იზოლირებული) ფართობის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი 

მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის შესაბამისად 9 

თვის მანძილზე მომზადდა 3 პროექტი.  

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად 

დასრულებულია ხაშურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 37 ოჯახზე მათ მიერ 

დაკავებული ფართის (საქართველოს მთავრობის 26.10.2020 წლის N2072 

განკარგულება  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ) საკუთრებაში გადაცემის პროცედურა. 

(აღნიშნულ ოჯახებისთვის ათწლეულებია ეს პრობლემა მწვავე და გადაუჭრელი იყო, 

რადგან ვერ ახერხებდნენ მათ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ფართის 

საჯარო რეესტრში რეგისტრაციასა და სრულყოფილ განკარგვას). 

საანგარიშო პერიოდში იჯარით გაიცა 3 ობიექტი.  

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 26.02.2020წ. №1/1-1244 ბრძანებით, 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, დამატებითი ქონების სახით გადმოეცა 10 (ათი) 

ერთეული მოძრავი ქონება. 

საქართველოს მთავრობის 30.01.2020წ. №179 განკარგულებით ძირითადი ქონების 

სახით მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ხაშურში, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სკვერი ე.წ  

კინოს ბაღი - შადრევნის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც 2011 წლიდან 

წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას და ხაშურის მუნიციპალიტეტის  აქტიური 

ჩართულობით განხორციელდა მისი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დაბრუნება. 

უკვე დაწყებულია შესაბამის დოკუმენტაციაზე მუშაობა ამ საზოგადოებრივი 

სივრცისთვის თანამედროვე იერსახის მიცემისა და რეაბილიტაციის  მიზნით. 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტს 

საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით გადმოეცა ხაშურში, მინი სტადიონის 

მშენებლობისთვის განკუთვნილი ტერიტორია. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ 



დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურდიულ პირებზე მათი 

გამართული ფუნქციონირებისათვის გადაცემული იქნა სარგებლობის უფლებით 

უძრავ-მოძრავი ქონება, მათ შორის საგანგებო მდგომარეობისთვის შეძენილი 

სპეციალური დანიშნულების მქონე ნივთები.  
 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

მუნიციპალიტეტის მერია მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს სოციალური დაცვის 

სფეროში მუნიციპალური რესურსების მობილიზებას. 

მუნიციპალიტეტის მერია მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს სოციალური დაცვის 

სფეროში მუნიციპალური რესურსების მობილიზებას. 

2020 წელს შემუშავებულ იქნა 1 140 000 ლარის    ფულადი   დახმარების 

მუნიციპალური პროგრამები. მათ შორის: 

             ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური პროგრამა  -  95 000 ლარი; 

             ბ)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 

მუნიციპალური პროგრამა   -   809 800 ლარი; 

             გ)  შეზღუდული   შესაძლებლობების   მქონე   მოსწავლეთა   სოციალური  

მომსახურების პროგრამა  -   38 200 ლარი;  

             დ)   კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო 

სკოლების პედაგოგების  უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური  

პროგრამა  -  24 000  ლარი; 

              ე)    უმწეოთა უფასო კვების  მუნიციპალური პროგრამა  -   150 000 ლარი; 

              ვ) სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი 

მოსწავლეების უფასო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა  -   23 000 ლარი;  

          2020 წლის 1 ოქტომბრის   მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სოციალურ 

სფეროს მოხმარდა   552 455    ლარი,  სხვადასხვა ფორმით სოციალური დახმარება 

გაეწია   2 200 -ზე  მეტ პირს და ოჯახს. 

გაწეული დახმარების მთლიან მოცულობაში ასევე მნიშვნელოვანი წილი უკავია 

ხელმოკლე სტუდენტებისათვის გაწეულ დახმარებას. სწავლის ქირის 

თანადაფინანსებისათვის (800 ლარის ფარგლებში) 34 სტუდენტს  შესაბამის უმაღლეს 

სასწავლებელში ჩაერიცხა  24 325  ლარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 133 ბენეფიციარს გაეწია 39 300 ლარის 

დახმარება.  

50-მა  თირკმლის დიალიზზე მყოფმა მოქალაქემ მიიღო დაფინანსება 25 000 ლარის 

ოდენობით. 

მიმდინარე წელს 360 მრავალშვილიან დედას გაეწია  ფულადი დახმარება, რამაც 120 

400 ლარი შეადგინა. 



გრძელდება სოციალური დახმარების გაწევა დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე. დღეის 

მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ასეთი 3 ბავშვია. მათ მიიღეს დახმარება 1700 

ლარის ოდენობით. 

საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებამ შესაძლებელი გახადა 

გამოთავისუფლებული სახსრები სხვა მიმართულებებით გადანაწილებულიყო. 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდისათვის დადებითი როლი ითამაშა მოზარდების სარეაბილიტაციო კურსის, 

ქრონიკული დაავადებების მქონე ავადმყოფების მედიკამენტების, ზოგიერთი 

კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების   2000 ლარის ფარგლებში 

დაფინანსების ღონისძიებებმა, რასაც 331 230 ლარი მოხმარდა. დახმარება გაეწია 667 

ბენეფიციარს.  

პარალელურად, გრძელდება წინა პერიოდში დაწყებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების დღის ცენტრის დაფინანსების, 

მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების  დევნილი და სოციალურად დაუცველი 

მოსწავლეების  უფასო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამები, რომლებიც 215 

მოსწავლეზე   ვრცელდება (61200 ლარი). 

გარდა ამისა, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 მოქალაქე  სარგებლობს უფასო 

სასადილოს მომსახურებით, რომლის დაფინანსება შეადგენს   150 000 ლარს.  

გრძელდება კონფლიქტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო 

სკოლების პედაგოგების მგზავრობის დაფინანსების მუნიციპალური პროგრამა;   

მიმდინარე წელს სოციალურად დაუცველ 710 ოჯახს სააღდგომო  და საშობაო 

დღესასწაულთან დაკავშირებით  70 000 ლარის ღირებულების კვების პროდუქტებით 

გაეწიათ დახმარება.  

განათლება, კულტურა და სპორტი 

მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კულტურულ და სპორტულ 

ღონისძიებებს. თუმცაღა, მიმდინარე წელს, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო 

და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი კორექტივები შევიდა მერიის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის საქმიანობაში. გაუქმდა არაერთი 

კულტურული, ახალგაზრდული თუ სპორტული ღონისძიება. მათ შორის 

ხაშურქალაქობის ყოველწლიური, უკვე ტრადიციად ქცეული დღესასწაული. თუმცა, 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მუშაობა არ შეუჩერებია 

და რეკომენდაციების დაცვით აგრძელებს საქმიანობას. ჯერ კიდევ პანდემიამდე, 

შობა-ახალი წლის ღონისძიებების ფარგლებში, 31 დეკემბერს ქალაქის ცენტრში, ღია 

ცის ქვეშ ჩატარდა საახალწლო კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული 



შემსრულებლების მონაწილეობით. საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ მცირე საოჯახო 

სახლებს ბენეფიციარებს, შშმ პირთა ბავშვთა მოვლის ცენტრებს და საზღვრის პირას 

მცხოვრებ დაწყებითი კლასების და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს. 

ქრისტეშობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ალილოს მსვლელობის დასასრულს 

გაიმართა მცირე კონცერტი ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით. 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანებასთან არსებულმა თოჯინების 

თეატრმა პატარებისთვის თეატრალური წარმოდგენები გამართა. 14 იანვარს აღინიშნა 

ქართული დროშის დღე და საქართველოს სახელმწიფო დროშები გამოიფინა როგორც 

დიმიტრი ყიფიანის მოედანზე, ისე მუნიციპალიტეტის შენობაზე.  

21 თებერვალს პირველ საჯარო სკოლაში გაიმართა ინტელექტუალური კონკურსი 

„ეტალონი“, სადაც გამოვლინდა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ეტალონი მოსწავლე - 

სოფელ  ოსიაურის საჯარო სკოლიდან მარიამ მახარაშვილი. მარიამს მერიისგან 

საჩუქრად კომპიუტერი გადაეცა, ხოლო პროექტის მონაწილე სამი საუკეთესო 

შედეგის მქონე ბავშვებმა ფასიანი საჩუქრები მიიღეს. 25 თებერვალს აღინიშნა 

გამოჩენილი უკრაინელი პოეტი ქალის - ლესია უკრაინკას დაბადებიდან 149-ე 

საიუბილეო თარიღი. მუნიციპალიტეტს სტუმრობდნენ უკრაინის საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, საელჩოსა და უკრაინის დიასპორის 

წარმომადგენლები, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი 

და სხვა ოფიციალური პირები. სურამის მე-3 საჯარო სკოლაში გაიმართა მცირე 

ღონისძიება.  

9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად, ვეტერანებს მერიისგან გადაეცათ 

სასურსათო პაკეტები.  

მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, 5 ოქტომბერს მაძიებელმა 

მასწავლებლებმა მერიისგან სიმბოლური საჩუქრები მიიღეს. დაჯილდოვდნენ 

100%იანი გრანტის მფლობელი სტუდენტებიც.  

კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ-ების წარმომადგენლები საფინანსო 

ორგანიზაციებს აქტიურად ეხმარებოდნენ მომხმარებელთა ნაკადის გაკონტროლებასა 

და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაში. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

სხვა შესაბამისი სამსახურების მიერ განხორციელდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: 

დეზინფექცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ ყველა საბავშვო 

ბაღს, სპორტულ დარბაზებს, კულტურის სახლს, თოჯინების თეატრს, სამუსიკო 

სკოლებს, მუზეუმებს, ბიბლიოთეკებს და სხვადასხვა ობიექტებს. როგორც ცნობილია, 



ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაღი (ქალაქად - 8, სოფლად 

- 9 და დაბა სურამში - 1), რომელსაც ემსახურება 338 თანამშრომელი. საბავშვო ბაღებში 

2020 წლის 1 იანვრისთვის რეგისტრირებული იყო 2006 აღსაზრდელი. საბავშვო 

ბაღებში კორონავირუსის პანდემიის საპრევენციო რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით სააღმზრდელო პროცესი შეწყდა 2020 წლის 28 თებერვალს, თუმცა, 

მაინც განხორციელდა საკვები პროდუქტების გაცემა ერთ ბავშვზე გაანგარიშებული 

დღიური ნორმის ფარგლებში. აპრილის თვეში 2006 ბავშვზე გაიცა 47338 ლარის 

ღირებულების პროდუქტი, მაისის თვეში - 57428 ლარის პროდუქტი, ხოლო ივნისის 

თვეში - 55055 ლარის ღირებულების სასურსათო პროდუქტი. განათლების 

სამინისტროდან მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, აპრილიდან 

ივნისის ჩათვლით, ყველა მზაობის ჯგუფში მიმდინარეობდა დისტანციური 

სწავლება, შესაბამისად, შეძლებისდაგვარად ამოიწურა პროგრამით 

გათვალისწინებული სააღმზრდელო საკითხები.  

დღეისათვის მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღი სრულად არის აღჭურვილი 

კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების პრევენციისთვის განკუთვნილი ყველა 

საჭირო ინვენტარით, ხოლო პერსონალი აღჭურვილია ეპიდემიის პირობებში 

მუშაობისთვის საჭირო მეთოდოლოგიური ცოდნითა და უნარებით. შესრულდა და 

სრულდება საქართველოს მთავრობისა და სხვადასხვა უწყებებისგან მიღებული 

რეკომენდაციები.  

ძირითადად ონლაინ საქმიანობით შემოიფარგლებოდა ა(ა)იპ ხაშურის სამუზეუმო 

გაერთიანება და ა(ა)იპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება. 

აღსანიშნავია, რომ ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანებაში მომზადდა და USAID ZRDA 

პროგრამას წარედგინა საგრანტო განაცხადი, რომელსაც პროგრამამ მხარი დაუჭირა და 

შედეგად, სამუზეუმო გაერთიანების საცავი აღჭურვილი იქნება სტელაჟებით. 

როგორც მუზეუმში, ისე ბიბლიოთეკებში ტარდებოდა სხვადასხვა ონლაინ 

ღონისძიებები, ვიქტორინები და ა.შ.  

პანდემიის პირობებში, რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩატარდა ფესტივალი 

„ნარინჯისფერი ქობულეთი“, სადაც ხაშურის თოჯინების თეატრის სპექტაკლმა 

„მხიარული მატარებელი“ გრან პრი დაიმსახურა.  

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს 2020 წლის 29 იანვარს, ხაშურის სპორტული 

კომპლექსის საკალათბურთო არენაზე გამართული საქართველო სუპერლიგის ყველა 

ვარსკვლავის მატჩი კალათბურთში. ღონისძიებაზე მუნიციპალიტეტს სტუმრობდნენ 

სხვადასხვა დროის ტიტულოვანი სპორტსმენები და სხვა ცნობილი სახეები. 



მნიშვნელოვანია, რომ ამ მასშტაბის All Star შეხვედრა აქამდე თბილისსა და ქუთაისს 

გარდა არსად გამართულა. ხაშურში ამ დონის შეხვედრის ჩატარება შესაძლებელი 

გახდა სათანადო სტანდარტების დარბაზის არსებობის გამო.  შეხვედრამ სრული 

ანშლაგით ჩაიარა და მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ახალ თაობაში სპორტული 

სულისკვეთების ამაღლებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას.  

სასპორტო სკოლის დარბაზში გაიმართა საქართველოს პირველობა თავისუფალ 

ჭიდაობაში, სადაც მონაწილეობდნენ სპორტსმენები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

დაგეგმილი იყო, რომ მუნიციპალიტეტი უმასპინძლებდა საქართველოს პირველობას 

ბერძნულ-რომაულ და ქართულ ჭიდაობაში, თუმცა, ეპიდემიოლოგიური 

სიტუაციიდან გამომდინარე, აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ვერ მოხერხდა. 

მიუხედავად არსებული შეზღუდვებისა, 2020 წლის იანვარ-თებერვალში ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის სპორტსმენებმა შემდეგ წარმატებებს მიაღწიეს: 

ძიუდო - ისრაელი. თელავივის გრან პრი - ლუკა მაისურაძე - მე-3 პრიზიორი 

(მწვრთნელი ბეგლარ ხარშილაძე); 

ძიუდო - თბილისი. საქართველოს ჩემპიონატი - ლაშა ჩადუნელი - პირველი ადგილი 

(მწვრთნელი ბეგლარ ხარშილაძე); 

ქართული ჭიდაობა - ახმეტა. საქართველოს ჩემპიონატი - გიორგი ქიტიაშვილი - 

პირველი ადგილი (მწვრთნელი მალხაზ ნოზაძე); 

თავისუფალი ჭიდაობა - გურჯაანი საქართველოს ჩემპიონატი - ლაშა ლომიძე -

პირველი ადგილი (მწვრთნელი გიორგი კვინიკაძე); 

თავისუფალი ჭიდაობა - გურჯაანი საქართველოს ჩემპიონატი - გიორგი ნოზაძე -პირველი 

ადგილი (მწვრთნელი გიორგი კვინიკაძე); 

წარმატებულმა სპორტსმენებმა მერიისგან წამახალისებელი ჯილდოები მიიღეს.  

სექტემბრის თვეში გადმოიწია „დურუს თასის“ ტრადიციულმა ჩემპიონატმა მინი 

ფეხბურთში, რომელიც ტრაგიკულად გარდაცვლილი ახალგაზრდის, დავით 

გოჩიაშვილის ხსოვნას ეძღვნება. ოქტომბრის თვეში კი სოფელ ვაყაში ჩატარდა 

სასპორტო სკოლის მიერ ორგანიზებული ღია ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. ყველა 

სპორტული ღონისძიება კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების პრევენციის 

მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების სრული 

დაცვით მოეწყო.  



 

პანდემიის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებები 

 

მიმდინარე წელს ჩვენი მუნიციპალიტეტი, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყანა და მთელი 

მსოფლიო, ახალი გამოწვევის COVID 19-ის პანდემიის წინაშე დადგა.  

კორონავირუსის(COVID-19)  გავრცელების პრევენციის მიზნით, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის მერიისა და შესაბამისი სამსახურების მიერ აქტიურად 

მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს სხვადასხვა ღონისძიებები. დეზინფექცია 

ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის  მასშტაბით არსებულ ყველა სკოლას, საბავშვო ბაღს, 

სპორტულ დარბაზს, კულტურის სახლს, მუზეუმს, ბიბლიოთეკას და სხვადასხვა 

ხალხმრავალ  ობიექტებს.  გარდა ამისა,  უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

რეკომენდაციით, ხაშურის მუნიციპალიტეტში, კორონავირუსის პრევენციული 

ღონისძიებების ფარგლებში, შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის და 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს სპეციალიზებული ტექნიკა და სპეციალისტთა ჯგუფები მუშაობდნენ. 

სპეციალური პრეპარატით, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა, 

დეზინფექცია უტარდებოდა ქუჩებს და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. 

სრულდება საქართველოს მთავრობისა და სათანადო უწყებების მიერ მიღებული 

რეკომენდაციები, მათ შორის წარიმართა  საინფორმაციო კამპანია. 

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოციალური 

სასადილოს მოსარგებლეთათვის განხორციელდა საკვების ბინაზე მიწოდების 

სერვისი.  სოციალური სასადილოს ის ბენეფიციარები, რომლებიც რისკ-ჯგუფებს 

განეკუთვნებოდნენ, კერძოდ, შშმ პირები და  ხანდაზმულები უსაფრთხოების 

ნორმებიდან გამომდინარე, მათთვის განკუთვნილ ულუფას, ყოველდღიურად სახლში 

იღებდნენ. ამავე პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა ხაშურის მუნიციპალიტეტში 

უკიდურესი საჭიროების მქონე მოსახლეობისთვის საკვები პროდუქტებით 

დახმარების გაწევა. დახმარებისთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტების ნაწილის 

შეძენა განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან, ნაწილი შეძენილ 

იქნა მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების მიერ გაღებული საქველმოქმედო 

თანხით, საქველმოქმედო შეწირულობა გაიღეს ბიზნესის წარმომადგენლებმაც, 

რისთვისაც მათ განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით. (ხაშურის მუნიციპალიტეტის 

თანამდებობის პირებმა კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში ხელფასის 30%-ს, ხოლო 

მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებმა ხელფასის 10%-ს გადარიცხეს.) 



საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მუნიციპალიტეტში მოქმედებდა საგანგებო 

ცხელი ხაზი, სადაც შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალური რეაგირება ხდებოდა 

ყველა იმ მოთხოვნაზე, რაც მოქალაქეებს ჰქონდათ. სასურსათო კალათით დახმარება 

საგანგებო სიტუაციის დროს მუნიციპალიტეტში 4474-მა ოჯახმა მიიღო.  

 

სამომავლო გეგმები: 

რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მომავალი წლისთვის აქტიურად ვითანამშრომლებთ 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან ხაშურში წყლისა და კანალიზაციის 

სისტემების სრული რეაბილიტაციის საკითხზე. როგორც ცნობილია უკვე 

დასრულებულია საპროექტო სამუშაოები, რომელიც  აზერბაიჯანულმა კომპანიამ 

განახორციელა, ამასთან არის მნიშვნელოვანი სიახლეც: საქართველოს მთავრობის 

2020 წლის 22 ივლისის N1294 განკარგულებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

მიეცა თანხმობა, „ქალაქ ხაშურისა და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესების“  მიზნით საფრანგეთის 

განვითარების სააგენტოსთან დადოს საკრედიტო ხაზის შეთანხმება 58 მილიონ 

ევროზე, რაც გულისხმობს, რომ ხაშურში და მიმდებარე დასახლებებში 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მასშტაბური პროექტის 

განსახორციელებლად საქართველოს მთავრობის ძალისხმევით ფინანსური რესურსი 

უკვე მოძიებულია.  

საქართველოს მთავრობის დახმარებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის რესურსების 

გონივრული გამოყენებით, მუნიციპალიტეტის მერია მნიშვნელოვან ღონისძიებებს 

განახორციელებს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და არსებული 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით. აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ 

ჩვენი საქმიანობის განმავლობაში მუდმივად ვგრძნობდით უდიდეს მხარდაჭერას 

როგორც საქართველოს მთავრობის, ისე რეგიონის ხელმძღვანელობის მხრიდან, 

რისთვისაც უდიდეს მადლობას ვუხდი მათ.   


