
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 

ხაშური 

31 ოქტომბერი, 2018 

პატივცემულო მეგობრებო, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით  მობრძანებისთვის.  

წარმოგიდგენთ ანგარიშს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2018 წელს  გაწეული საქმიანობის 

შესახებ. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ხაშურელმა ამომრჩეველმა უკვე 

მეორედ გამოგვიცხადა ნდობა ქართული ოცნების გუნდს და პირადად მეც. ამ ნდობის გამართლება და 

შესაძლებლობის მაქსიმუმის გაკეთება ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ჩვენს მოვალეობად მიგვაჩნია.  

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა   11 990 800  ლარის 

ოდენობით.  

მიმდინარე წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 

2018 წლის  ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 17 699 400 ლარის ოდენობით.  

2018 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, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, მშენებლობის 

ნებართვის მოსაკრებელი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი,  არაფინანსური 

აქტივების გაყიდვიდან (პრივატიზაციიდან) მიღებული  შემოსავლები და გათანაბრებითი ტრანსფერი, 

ბიუჯეტში გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით გათვალისწინებულია 7 140 800 ლარი,  ასევე 

გათვალისწინებულია მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად   225 000 ლარის ოდენობით.  

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პოექტების ფონდიდან საქართველოს  მთავრობის 2018 

წლის 18 იანვრის  N#136 განკარგულების საფუძველზე  მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3 012 100 ლარი.  

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრულმა ფინანსურმა რესურსებმა 
მუნიციპალიტეტს მისცა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სხვა პროგრამების დაფინანსების 
საშუალება და შესაბამისად ამ პროგრამების ძირითადი მიზნების შესრულების შესაძლებლობა.  
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2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ 
გამოცხადებული იქნა  91 ტენდერი, 6 801 921.88 ლარზე, საიდანაც 57 დამთავრდა დადებითი შედეგით, 
გამოცხადებული ტენდერებიდან ეკონომიამ შეადგინა 1 178 269.45 ლარი.  გამოცხადებული 
ტენდერებიდან არ შედგა 21 ტენდერი, 7 ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, ხოლო 6 ტენდერი 
მიმდინარეა (გამოცხადებულია, ან/და შერჩევა-შეფასების ეტაპზეა). მათ შორის გასაჩივრებული იყო 
ერთი ტენდერი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ დასრულდა. 

 2018 წლის 1 იანვრიდან - 30 ოქტომბრის ჩათვლით სულ განხორციელებულია  179  შესყიდვა, რამაც 
გაფორმებული ხელშეკრულებების მიხედვით შეადგინა 5 496 598.41 ლარი 

ზემოაღნიშნული შესყიდვებიდან გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  გაფორმებულია  114  
ხელშეკრულება 271 424.01 ლარის შესყიდვაზე 

    ელექტრონული ტენდერების საშუალებით გაფორმებულია 65  ხელშეკრულება 5 225 174.40 ლარის 
შესყიდვაზე. 

 

 

მუნიციპალიტეტი აქტიურად არის ჩართული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების 

საქმეში:  

როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  N#136 განკარგულების 
საფუძველზე   ხაშურის მუნიციპალიტეტს „რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 
გამოეყო 3 723 323 ლარი აღნიშნული თანხები გადანაწილდა შემდეგ პროექტებზე: 

1. სოფელ ქვიშხეთში გზის მოასფალტება, ღირებულებით 955 925 ლარი. 

2. სოფელ ტეზერში შესასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები, ღირებულებით 541 000 ლარი. 

3. დაბა სურამში 26 მაისის ქუჩის მოასფალტება და კეთილმოწყობა, ღირებულებით 542 401 ლარი. 

4. სოფელ ზემო ოსიაურში გზის მოასფალტება, ღირებულებით 913 449 ლარი 

5. დაბა სურამში ლესია უკრაინკას ქუჩის მოასფალტება, ღირებულებით 282 145 ლარი 

6. დაბა სურამში 26 მაისის ქუჩის მონაკვეთზე ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები ღირებულებით 50 000 ლარი. 

  
ყველას მოგეხსენებათ, რომ ქალაქ ხაშურში დასრულდა სპორტული კომპლექსის მშენებლობის 
მასშტაბური სამუშაოები. მიმდინარე წელს შესაძლებელი გახდა ახლადაშენებული სპორტული 
კომპლექსის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, რაც მოიცავს ერთი საჩოგბურთო კორტის და ერთი 
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მშენებლობას, ასევე ტერიტორიის შემოღობვის, მიმდებარე 
ტერიტორიის და ტროტუარის კეთილმოწყობის,  ეზოში ქვაფენილის დაგებისა და სკვერის მოწყობის 
სამუშაოებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სპორტკომპლექსის დარბაზების კეთილმოწყობა და საჭირო 
ინვენტარის შეძენა.  სპორტული კომპლექსი უკვე მალე მიიღებს სრულყოფილ სახეს და ვფიქრობთ, ეს 
დაწესებულება კარგი საჩუქარი იქნება ხაშურელებისთვის - განსაკუთრებით კი მომავალი 
თაობებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და პოპულარიზაციას.  
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სპორტული აქტივობების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის მიზნით, მიმდინარე წელს 
შესაძლებელი გახდა სოფელ ცხრამუხის სტადიონზე გასახდელებისა და სველი წერტილების მოწყობა 
ღირებულებით 49 990 ლარი, სოფელ ალის საჭიდაო დარბაზში განხორციელდა იატაკის 
რეაბილიტაციის 22 125 ლარის ღირებულების სამუშაოები. მიმდინარეობს ქვიშხეთში, 
მჭედლიშვილების უბანში მინი სტადიონის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულებაც 
50 000 ლარია. აღსანიშნავია, რომ მჭედლიშვილების უბანში მოსახლეობასთან ჩემი ერთ-ერთი 
შეხვედრის დროს სწორედ ადგილობრივმა ბავშვებმა მოითხოვეს მინი სტადიონი და პირობაც დადეს, 
რომ მის მოვლაში წვლილს თვითონაც შეიტანენ. ასე რომ, ჩვენ უფლებაც არ გვქონდა, მათი მოთხოვნა 
უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა.  
 
 
 
 
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით მიმდინარე წელს შესაძლებელი გახდა 
განხორციელებულიყო: ხაშურში - ასათიანისა და ოსტროვსკის ქუჩებზე, ასევე სურამში - პუშკინის 
ქუჩაზე  საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 36 000 ლარი.  
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და უკვე დასრულებულია სოფელ რბონასა და სოფელ 
სათივეში ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესაბამისად 38 600 და 16 552 ლარის ღირებულებით. 
ამჟამად მიმდინარეობს ხიდბოგირის მოწყობა სოფელ ქინძათში. სამუშაოების ღირებულება 24 390 ლარს 
შეადგენს.  
 
კვლავ ყურადღების ცენტრშია მდინარეების ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 
მდინარე სურამულაზე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები, რისთვისაც 60 000 ლარზე მეტი 
დაიხარჯება.  სოფელ ქვიშხეთსა და დაბა სურამში, კაკალათხევის უბანში მიმდინარეობს სანიაღვრე 
არხების მოწყობის სამუშაოები, რომელთა ღირებულება 22 000 ლარს შეადგენს.  
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით, ხაშურში, თამარ მეფის ქუჩაზე მიმდინარეობს ღობეების 
მოწყობის 50 000 ლარის ღირებულების სამუშაოები.  
სოფლებში განხორციელებული პროექტებიდან აღსანიშნავია სოფელ მცხეთიჯვარში ბეტონის გზის 
მოწყობის მასშტაბური სამუშაოები, რომელიც უკვე დასრულებულია. პროექტის ღირებულებამ 267 000 
ლარი შეადგინა.  
სოფელ მონასტერში კი მიმდინარეობს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 9 000 
ლარი.  
 

როგორც მოგეხსენებათ, საბავშვო ბაღებზე ზრუნვა ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტია. სადღეისოდ მუნიციპალიტეტში ჩვენს პატარებს ემსახურება სრულად 

რეაბილიტირებული 18 საბავშვო ბაღი. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დროისთვის 

მხოლოდ ერთი ბაღი იყო რეაბილიტირებული. მიმდინარე წელსაც, მუნიციპალიტეტს პრიორიტეტი არ 

შეუცვლია და უკვე დასრულებულია მე-8 საბავშვო ბაღის მშენებლობა შუშის ქარხნის დასახლებაში, 

პროექტის ღირებულებაა 579 838 ლარი. უკვე დასრულდა საბავშვო ბაღის მოწყობა-რეაბილიტაციის 

სამუშაოები სოფელ ტეზერში ღირებულებით 122 400 ლარი. სოფელ წრომში, ახლადგახსნილი საბავშვო 

ბაღისთვის კი განხორციელდა ეზოს შემოღობვისა და კეთილმოწყობის 22 080 ლარის ღირებულების 

სამუშაოები.  
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ხაშურში განხორციელდა მე-7 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაციის მასშტაბური სამუშაოები, 

პროექტის ღირებულება 914 000 ლარია, რომლის ნაწილი საგრანტო თანხაა. აღსანიშნავია, რომ 

პროექტის ფარგლებში შედგა მეტად წარმატებული თანამშრომლობა ხაშურის მუნიციპალიტეტის 

მერიასა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის, რომელიც დღესაც გრძელდება. 

კერძოდ, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით იგეგმება 

ხაშურის ივერიის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა 

პროექტზე, მერიამ წარადგინა ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და განხილვა მიმდინარეობს 

მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი პროცედურების გავლით.  

 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ “ხაშურსერვისის“ მიერ   ქალაქ ხაშურისა და დაბა 

სურამის ქუჩებში განთავსებული კონტეინერებიდან ყოველდღიურად, ხოლო  13 ტერიტორიული 

ორგანოდან ყოველკვირეულად ხორციელდება ნარჩენების გამოტანა. ხაშურსა და სურამში  მოხდა 

ახალი ბუნკერების განლაგება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის. ქალაქისა და სოფლის ზონების 

დასუფთავების და სანიტარული ღონისძიებების გატარების მიზნით ხაშურში ყოველდღიურად 

სუფთავდება 48100 კვ.მ, ხოლო სურამში 15 500 კვ.მ ტერიტორია. ყოველთვიურად სუფთავდება 638 800 

კვ.მ ფართობის ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია.   

გარე-განათების სისტემის მოვლა-პატრონობის მიზნით ლამპიონებისა და სხვა ელექტრომასალის 

შესაძენად ჩატარდა 127 534 ლარის მთლიანი ღირებულების 7 ტენდერი.  

შიდა გზების მოვლა-პატრონობისთვის კი 2018 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დაიხარჯა 

217200 ლარი.  

   

2018 წლის განვლილ პერიოდში  ა(ა)იპ „სავანე“-ს მიერ განხორციელდა და შესრულდა პროგრამებით 
დამტკიცებული  ყველა სამუშაო. კერძოდ, ყოველდღიურად მიმდინარეობს ქ. ხაშურში არსებული 
სკვერების, გაზონებისა და ხაშურის კულტურისა და დასვენების ბაღის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ 
სკვერებში, გაზონებში და კულტურისა და დასვენების ბაღში ჩატარებულია და  ამჟამადაც 
მიმდინარეობს  აგროტექნიკური პირობებით გათვალისწინებულ სამუშაოები. 

ხაშურში, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ცენტრალურ სკვერში და ცენტრალურ მოედანზე არსებულ 
სკვერებში დამონტაჟებული იქნა თანამედროვე სარწყავი სისტემა, ყოველკვირეულად მიმდინარეობს 
შადრევნების აუზების და სიტემის გაწმენდითი სამუშაოები. 

ა(ა)იპ-ის მიერ შესყიდული იქნა 13509 ლარის ღირებულების  22665  ცალი ერთწლიანი  
დეკორატიული სხვადასხვა ჯიშის ყვავილის ჩითილი, რომელიც დაირგო ხაშურის კულტურისა და 
დასვენების პარკში, ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე ცენტრალურ მოედანზე არსებულ ყველა 
სკვერში, რკინიგზის გადასასვლელ ხიდთან  არსებულ სკვერში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
ბიბლიოთეკის გაერთიანების შენობის  და ხაშურის კულტურის ცენტრის წინ მდებარე ტერიტორიებზე  
და   დაბა სურამის რკინის წყლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ გაზონებში.  
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ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გადაბერებული და ამორტიზირებული 
ხეების მოჭრა-გადაბელვა.  

ინტენსიურად მიმდინარეობდა ზემო სერის, გორათის და ჭალის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისა 
და დასუფთავების სამუშაოები.  

 

მუნიციპალიტეტის მერია მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს სოციალური დაცვის სფეროში 
მუნიციპალური რესურსების მობილიზებას. 
2018 წელს შემუშავებულ იქნა 1 037 000 ლარის    ფულადი   დახმარების მუნიციპალური პროგრამები. 

მათ შორის: 

             ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური პროგრამა  -  95 000 ლარი; 
             ბ)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების მუნიციპალური 
პროგრამა   -   742 900 ლარი; 
             გ)  შეზღუდული   შესაძლებლობების   მქონე   მოსწავლეთა   სოციალური  მომსახურების 
პროგრამა  -   29 100 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  -   123 000 ლარი; 
              ვ) სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო 
მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა  -   23 000 ლარი;  
          2018 წლის 1 ოქტომბრის   მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში სოციალურ სფეროს მოხმარდა   597 
872    ლარი,  სხვადასხვა ფორმით სოციალური დახმარება გაეწია   2 000 -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  26852  ლარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 128 ბენეფიციარს გაეწია 38 400 ლარის დახმარება.  

44-მა  თირკმლის დიალიზზე მყოფმა მოქალაქემ მიიღო დაფინანსება 22 000 ლარის ოდენობით. 

დედის დღესთან დაკავშირებით 280-მა მრავალშვილიანმა დედამ მიიღო 91 400 ლარის ფულადი 
დახმარება. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტს შეემატა 19 მრავალშვილიანი ოჯახი. მათ გაეწიათ 
ფინანსური დახმარება 8000 ლარის ოდენობით. 

გრძელდება სოციალური დახმარების გაწევა დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე. დღეის მდგომარეობით 
მუნიციპალიტეტში ასეთი 5 ბავშვია. მათ მიიღეს დახმარება 3000 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 328 685 ლარი მოხმარდა. დახმარება გაეწია 559 
ბენეფიციარს.  
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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 (52 100 ლარი). 

გარდა ამისა, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 215 მოქალაქე  სარგებლობს უფასო სასადილოს 
მომსახურებით, რომლის დაფინანსება შეადგენს   123 000 ლარს.  გრძელდება კონფლიქტის გამყოფი 
ხაზის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების მგზავრობის დაფინანსების 
მუნიციპალური პროგრამა;   

მიმდინარე წელს დევნილ და სოციალურად დაუცველ 325 ოჯახს სააღდგომო დღესასწაულთან 
დაკავშირებით  30 985 ლარის ღირებულების კვების პროდუქტებით გაეწიათ დახმარება.  

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 2018 წლის პროგრამით 
გათვალისწინებული გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში  შემოწმდა ქალაქ ხაშურისა და 
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სანიტარულ-ჰიგიენური და 
სანიტარულ-ტექნიკური მდგომარეობა.   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ პერიოდში 
ეპიდსიტუაცია დამაკმაყოფილებელია.  ჩატარებულია ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.  
მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული, „ც” ჰეპატიტის  უფასო სკრინინგული 
კვლევები.   

მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს. 
მიმდინარე წლის დასაწყისში, იანვრის თვეში, ტრადიციულად, საზეიმოდ აღინიშნა შობა–ახალი წლის 
დღესასწაული. ახალი წლის ღამეს, ღია ცის ქვეშ, გაიმართა კონცერტი, რომელიც დასრულდა 
ფეიერვერკით. 

3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით, ჩვილი ბავშვისთვის საჭირო ნივთებით დასაჩუქრდნენ 
სამშობიარო სახლში მყოფი დედები,  ხოლო სარვამარტოდ ქალთა საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების პერსონალ ქალბატონებს გადაეცათ ყვავილების 
თაიგულები, ტორტი და ტკბილეული. 

მარტის თვეში ამ დარბაზში გაიმართა  რეჟისორ ნიკოლოზ ხომასურიძის   ფილმის „ექვთიმე 
ღვთისკაცის ცხოვრება“- ს ჩვენება, რასაც ხაშურელი მაყურებლის დიდი მოწონება ხვდა წილად.  

21 მარტს, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით დღის მოვლის ცენტრის 
და „მომავლის სახლის“ ბენეფიციარებს გადაეცათ საჩუქრები და  ტკბილეული. 

ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღის 
აღსანიშნავად 9 აპრილს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა გვირგვინით შეამკეს ამ დღეს 
დაღუპულთა ხსოვნის უკვდავსაყოფი  მემორიალი. 
წარმატებული  ხაშურელების და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის ფარგლებში დაიბეჭდა მურად 
მთვავარელიძის წიგნი „ ხციულასპირის ზღაპარ-არაკები“ 220 ეგზემპლარი და კლარა გელაშვილის 
საბავშვო ლექსების კრებული „ნიას ანბანი“, აგრეთვე დახმარება გაეწია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
მკვიდრს, მარათონელს, მსოფლიო რეკორდსმენს ბეგლარ ელბაქიძეს,  მისი საქმიანობის ხელშეწყობისა 
და პოპულარიზაციისათვის. 
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ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიამ  გაუწია ფინანსური თანამონაწილეობა  2008 წლის რუსეთ–
საქართველოს ომის შინდისის გმირების უკვდავსაყოფი ფილმის გადაღებას. 

გრანდიოზულად აღინიშნა 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილე. ამ 
დღესთან დაკავშირებით  გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება, საზეიმო კონცერტი შოუ–ბიზნესის 
ცნობილი სახეების მონაწილეობით. ადგილობრივი მოსახლეობისა  და შემოქმედებით ანსამბლების 
მონაწილეობით  ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გაიმართა საზეიმო მსვლელობა ეროვნული სამოსითა 
და დროშებით. 

1 ივნისს ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის მერიამ პატარებს 
თეატრალიზებულ წარმოდგენაზე უმასპინძლა  და  სიურპრიზით დაასაჩუქრა. 

გვირგვინებით შეიმკო 8 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულთა საფლავები და  27 
სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში 
დაღუპულთა მემორიალი. 

2018 წლის 29  სექტემბერს ხაშურის მუნიციპალიტეტში გაიმართა სახალხო დღესასწაული 
„ხაშურქალაქობა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ოფიციალურმა სტუმრებმა უკრაინიდან, 
ლიეტუვიდან,  ლატვიიდან  და ბელორუსიიდან, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური 
მისიების წარმომადგენლებმა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ. დღესასწაულის ფარგლებში 
გაიმართა არაერთი კულტურული ღონისძიება და სპორტული აქტივობა. მოეწყო გამოფენები, მცირე 
საკონცერტო ნომრები, ღვინისა და თაფლის დეგუსტაცია, სოფლის ნობათის გამოფენა–დაგემოვნება. 
დღესასწაულზე საზეიმოდ დაჯილდოვდნენ საპატიო ხაშურელები, დამსახურებული სპორტსმენები. 
წარმატებული მოსწავლე.  დასკვნით სადღესასწაულო კონცერტში მონაწილეობა მიიღო 
ფოცხიშვილების სამეფო-ნაციონალური ბალეტმა,  ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფმა 33ა.   30 სექტემბერს დაბა 
სურამში აღინიშნა დღესასწაული ,,ლესიაობა“. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს „ხაშურქალაქობის“ დღესასწაული აღინიშნა 
კულტურული მემკვიდრეობის ევროპული წლის ფარგლებში და ინფორმაცია ჩვენი დღესასწაულის 
შესახებ მოხვდა ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 
დამეგობრებულ ქალაქებთან პარტნიორობის ფარგლებში კი ჩვენი მუნიციპალიტეტი მონაწილეობს 
ლატვიის ქალაქ ბაუსკას მიერ ინიცირებულ და ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში 
„პლატფორმა“, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი ნორჩი მხატვრების 9 საუკეთესო ნამუშევარი ნოემბრის 
თვეში გამოიფინება ლატვიის ქალაქ ბაუსკაში და ავტორებს დააჯილდოებს ლატვიის 
თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია.   

მარტის თვეში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივი სასტუმროების 
მფლობელებს და მეღვინეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი. 

 

ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში, რეგულარულად ტარდება ინტელექტუალური კონკურსები, 
ახალგაზრდული კონფერენციები.  ჩვენი მუნიციპალიტეტის მკვიდრი მოსწავლეები და ახალგაზრდები 
მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდულ პროგრამებში, როგორც რეგიონის ასევე რესპუბლიკის 
მასშტაბით.  
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სისტემატურად მიმდინარეობს შეხვედრები ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლებსა და 
მერიის წარმომადგენლებს შორის, შეხვედრებზე სისტემატურად იგეგმება სხვადასხვა აქტივობები. 

მუნიციპალიტეტის სკოლებს შორის ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,BIG RAUND”. ფინალი 
გაიმართა ქ. ქობულეთში, გამარჯვებულებს გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები. 

ნატოს დღეების ფარგლებში ხაშურელმა ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს შიდა ქართლში 
გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაში. 

ახალგაზრდები აქტიურად არიან ჩართულნი დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების 
მიერ ორგანიზებულ სასკოლო ოლიმპიადაში, რომელშიც არაერთ წარმატებას მიაღწიეს. შშმ პირების 
ჩართულობის მიზნით მოხდა არაერთი აქტივობის მხარდაჭერა, ხაშურის მკვიდრმა შშმ პირებმა 
ივლისის თვეში მონაწილეობა მიიღეს ჯომარდობაში, რომელიც გაიმართა ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩითახევში. 

ოქტომბრის დასაწყისში აღინიშნა მასწავლებლის დღე. საამაყოა, რომ საქართველოს საუკეთესო 
მასწავლებელთა ათეულში ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან 2 პედაგოგი მოხვდა: ქალბატონი ნანა 
დაბრუნდაშვილი და ბატონი ჯაბა ლაბაძე. ბატონი ჯაბა მასწავლებელთა საუკეთესო ხუთეულის 
წევრიცაა. მუნიციპალიტეტმა ფასიანი საჩუქრებით აღნიშნა ჩვენი დამსახურებული პედაგოგების 
წარმატება. 

ფოლკლორის, თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის მიზნით, სამუსიკო სკოლის 
წარმატებული მოსწავლეები,  ფოლკლორული, ქორეოგრაფიული და საესტრადო ანსამბლები, 
ინდივიდუალური შემსრულებლები დაფინანსდნენ სხვადასხვა დონის  რესპუბლიკურ და 
საერთაშორისო ფესტივალებსა თუ ფესტივალ-კონკურსებზე  მონაწილეობისათვის. 

თებერვლის თვეში  ქ. ქუთაისში ფესტივალზე იმყოფებოდა ტრადიციული გალობის გუნდი, მარტში 
ანსამბლი „ცხრამუხა’’იმყოფებოდა  საქართველოს პროფკავშირულ კულტურულ-საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა და  მოზარდთა კლასიკური 
მუსიკის XI რესპუბლიკურ კონკურსზე „იპოვე შენი ვარსკვლავი“. მარტის თვეშივე ანსამბლი 
„ციცინათელას“  37 წევრი იმყოფებოდა ქ. თბილისში  „Studia N”-ის  და „საქართველოს კულტურისა და 
აღორძინების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ გამოფენა-კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად.  აპრილში 
ქ. თბილისში  დედა ენის დღისადმი მიღვნილ ღონისძიებაზე მიწვეული იყო კულტურისა და ბავშვთა 
და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანებასთან არსებული მგალობელ- 
მომღერალთა გუნდი „ციერი“, ივნისში კი ხაშურის სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა ზ. ფალიაშვილის 
სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეთა 
ინსტრუმენტალურ კვარტეტს.  

 

ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მოეწყო მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება ,,ღამე მუზეუმში“, მოეწყო გამოფენა  ,,დ.ყიფიანი  -ეპოქის ხუროთმოძღვარი (თანმხლები 
საგანმანათლებლო პროგრამით); მოეწყო ასევე საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 
100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა ,,საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და ხაშურის რაიონი’’  
და სხვ.  
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წლის განმავლობაში მრავალი საინტერესო ღონისძიებით გამოირჩეოდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
ბიბლიოთეკა. საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან და საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად 
მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა პროექტ "ცოცხალი წიგნები -2018" ფარგლებში, როდესაც ბიბლიოთეკამ  
უმასპინძლა  მწერლებს და პოეტებს: თამრი ფხაკაძეს, ცირა ბარბაქაძეს, გიორგი კაკაბაძეს, მიხო 
მოსულიშვილს, ბაჩო კვირტიას და მარიამ წიკლაურს. ამ პროექტის ფარგლებშივე ბიბლიოთეკას ახალი 
წიგნები გადმოეცა. 
ბიბლიოთეკა გაიხსნა სოფელ ცხრამუხაში, რომელიც თანამედროვე კულტურულ-საგანმანათლებლო და 
ინფორმაციული ცენტრის ფუნქციას ასრულებს. სოფლის მოსახლეობისთვის ეს არის საჯარო სივრცე, 
სადაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია.  
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა წარმოდგენილი იყო 
ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზეც.  

მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრების თვალსაზრისით აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა დონის სპორტული  
რეგიონალური, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირები სპორტის შემდეგ სახეობებში: 
ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, ბერძნულ-
რომაული ჭიდაობა თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი,  ძალოსნობა, ჩოგბურთი. ხაშურის 
მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის აღსაზრდელებმა საპრიზო ადგილები მოიპოვეს ევროპის 
ჩემპიონატებზე ჭიდაობა სამბოში, ძიუდოში, კალათბურთსა და ძალოსნობაში. ასევე ჭიდაობის 
სხვადასხვა სახეობაში  რესპუბლიკის მასშტაბით გამართულ ჩემპიონატებზე არაერთმა სპორტსმენმა 
მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული და  სხვადასხვა საპრიზო ადგილი.  

სასპორტო სკოლაში  სპორტის ყველა სახეობაში არსებულ ჯგუფებში მიმდინარეობს უფასო 
სწავლება. 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია გამოხატავს მხარდაჭერას და მოქმედ სპორტსმენებს და მათ 
მწვრთნელებს აფინანსებს საერთაშორისო მასშტაბით გამართულ ჩემპიონატებზე და შეკრებებზე 
მონაწილეობისათვის. პროგრამის ფარგლებში მოხდა სამბოს ნაკრები წევრის ვახტანგ მეტივიშვილის 
დაფინანსება  ქ. მინსკში ა კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირზე ჭიდაობა სამბოში მონაწილეობის 
უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე დაფინანსდა ხაშურის სასპორტო სკოლის აღზრდილი ზაურ 
დვალიშვილი ქ. კლეუჟ–ნაპოკაში  გამართულ  ევროპის თასში  ჭაბუკებში  ჭიდაობა სამბოში 
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ასიგნების ფარგლებში მოხდა სპორტული წარმატების მქონე 
სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების დაჯილდოვება, აგრეთვე ფულადი ჯილდო გადაეცათ 
დამსახურების მქონე მწვრთნელებს. 

წინა წლებთან შედარებით გაიზარდა ტურნირების და ჩემპიონატების რაოდენობა, რომელშიც 
აქტიურად არიან ჩართული სასპორტო სკოლის აღსაზრდელები და შესაბამისად გაიზარდა 
დაფინანსებაც, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. 

ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაციის მიზნით გაფორმდა მემორანდუმები აჭარისა და შიდა 
ქართლის ქართული ჭიდაობის ფედერაციებსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტს შორის, რომელთა 
ერთობლივი ძალისხმევით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში  განხორციელდა არაერთი 
ტურნირის ორგანიზება-ჩატარება.  
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გაიმართა ვეტერან ივერიელთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო. 

მუნიციპალიტეტმა  უმასპინძლა ქართული ჭიდაობის ზონალურ ტურნირებს. 

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები ახალი კომპლექსური სასპორტო სკოლის 
ინვენტარით სრულად აღჭურვისა და მისი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის.  

 
29 იანვარს გაიხსნა უახლესი საყოფაცხოვრებო პირობებით აღჭურვილი ქვიშხეთის ახალი საბავშვო 
ბაღი.  
სკოლისათვის მზაობის პროგრამა დაინერგა ყველა საბავშვო ბაღში. გაზრდილია საბავშვო ბაღებში 
აღსაზრდელთა რაოდენობაც. 2017 წელს თუ ეს მონაცემი 1990 აღსაზრდელს შეადგენდა, 2018 წელს უკვე 
2012-ს უტოლდება.  

 

რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მომავალი წლისთვის აქტიურად ვითანამშრომლებთ გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანიასთან ხაშურში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების სრული 
რეაბილიტაციის საკითხზე. ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია საპროექტო სამუშაოები, რომელიც  
აზერბაიჯანულმა კომპანიამ განახორციელა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება დონორებთან პროექტის 
განხორციელების მიმართულებით. მომავალი წლისთვის დაგეგმილია ასევე 

1. ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია 

2. სოფელ ვაყაში გზის მოასფალტება 

3. სოფელ მცხეთიჯვრიდან სოფელ წაღვლამდე გზის მოასფალტება 

4. სოფელ ხცისიდან სოფელ კრისხევამდე გზის მოასფალტება 

5. დაბა სურამში ჩუმათელეთის დასახლებაში თამარ მეფის 1-ლი და მე-3 ჩიხების მოასფალტება 

6. ხაშურში, ბორჯომის ქუჩაზე ავტომაგისტრალის გასწვრივ ღობეების მოწყობა.  

მუნიციპალიტეტის მერია მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა უწყებებთან, კერძოდ, 
მუნიციპალიტეტის სოფლების გაზიფიცირების მიზნით  აქტიურად მიმდინარეობს თანამშრომლობა 
კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზთან“. 2017-2018 წლებში მოხდა ხაშურის მუნიციპალიტეტში შემავალი 
სოფლების: ტკოცის, წეღვერის, კლდისწყაროს, ტიტვინისწყაროს, ქვემო და ზემო ბროლოსნის, სათივის, 
ყიფიანთუბნის, ტეზრის, რუსაანთუბნის, სატივის, ახალსოფლის, ცხრამუხის, აგარების, ტაშისკრის, 
დუმაცხოვის, ბრილის, უწლევის, ახალუბნის, კლდისწყაროს, ალის, ქინძათის, მცხეთიჯვრის, ზემო 
აძვისის, ნაბახტევის, ნაცარგორის, დიდი და პატარა ფლევის გაზიფიცირება. შედგენილია პროექტი და 
უახლოეს პერიოდში განხორციელდება სოფლების: ცოცხნარის, ცივწყაროს, ცედანის, ქვემო აძვისის, 
ოძისის, წაბლოვანასა და ქემფრის გაზიფიცირება. სამუშაოებს, რომლების შპს გაზის ტრანსპორტირების 
კომპანიის მიერ ხორციელდება,  სახელმწიფო ზედამხედველობას უწევს მერიის ზედამხედველობის 
სამსახური, რათა გაზიფიცირების სამუშაოების განხორციელებისას მოსახლეობის ინტერესები და 
პროექტირების სტანდარტები მაქსიმალურად იყოს  დაცული და გათვალისწინებული. 

საქართველოს მთავრობის დახმარებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის რესურსების გონივრული 

გამოყენებით, მუნიციპალიტეტის მერია მნიშვნელოვან ღონისძიებებს განახორციელებს მოსახლეობის 
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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.   

მადლობას ვუხდი თითოეულ აქ დამსწრეთაგანს  მობრძანებისა და ყურადღებისთვის.  
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