ძვირფასო ხობელებო!

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

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო

ხობის მუნიციპალიტეტი
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, ეკონომიკის
სისტემური რეფორმირება დაიწყო.
ჩვენი გუნდის მმართველობის პირო
ბებში, ქვეყნის მთლიანი შიდა პრო
დუქტი, 2012 წელს არსებული 27,2 მი
ლიარდიდან, 2020 წელს, პანდემიის
ფონზე, 49,4 მილიარდ ლარს გაუთანაბ
რდა. ხელისუფლების გრძელვადიან
ი
გეგმის მიხედვით, საშუალოვადიან პე
რიოდში, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
ტემპი, საშუალ
 ოდ, 5%-ის ფარგლებში
იქნება. ამ ფონზე, აბსოლუტური სიღა
რიბის მაჩვენებლის განახევრება იგეგ
მება, რაც 2030 წლისთვის 10.7%-მდე
შემცირებას გულისხმობს.
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბის პირობებში, ბიზნესი გათავისუფ
ლდა პოლიტიკური წნეხისგან, შესა
ბამისად, ბიზნესსექტორის ბრუნვის
მოცულობა, 2012 წელს არსებული 42
მილიარდიდან 2020 წელს, გლობალუ
რი პანდემიის მიუხედავად, 109,5 მი
ლიარდ ლარს გაუტოლდა. ჩვენი გუნ
დის ეკონომიკური პოლიტიკა მიზნად
ისახავს ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და შემდგომი ოთხი წლის გან
მავლობაში უმუშევრობის დონე შემ
ცირდება ერთნიშნა მაჩვენებლამდე.

ადგილობრივი ბიუჯეტი

გასული წლების განმავლობაში,
მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფ
ლების მიერ ხობის მუნიციპალიტეტ
ში განხორციელებული პროგრამებისა
და პროექტების მოცულობა. იზრდება
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნა
წილი – თუ 2013 წელს, ხობის ბიუჯეტის
ხარჯების ნაწილი 10 მლნ ლარი იყო,
2021 წლის გეგმით, საბიუჯეტო ხარჯე
ბის მუხლი 21 მლნ ლარია. იზრდება
ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი შე
მოსავლებიც – 2013 წელს მუნიციპა
ლიტეტის ბიუჯეტმა გადასახადების
ნაწილში შემოსავლების სახით 5 მლნ
ლარი მიიღო, 2021 წლის საპროგნოზო
მაჩვენებელი უკვე 11,2 მლნ ლარს შე
ადგენს. ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდა
უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის
განვითარების მიზნებისა და ამოცანე
ბის ეფექტიან განხორციელებას.

სოფლის მეურნეობა

ეკონომიკა

სოფლის მეურნეობის განვითარე
ბა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
წარმოების გაზრდა და სოფლად ადა
მიანების დასაქმება სახელმწიფოს
ერთ-ერთი პრიორიტეტია. „ქართული
ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლის
შემდეგ, სოფლის მეურნეობის დაფი
ნანსება, 2012 წელს არსებული 228 მი
ლიონიდან 2020 წლისთვის 434 მლნ
ლარამდე გაიზარდა, ხოლო სურსათის
ექსპორტი – 511 მლნ დოლარიდან 942
მლნ დოლარამდე.

ხობის მუნიციპალიტეტში, 2014-2021
წლებში, გარემოს დაცვისა და სოფ
ლის მეურნეობის სამინისტრომ გა
ნახორციელა გადამამუშავებელი და
შემნახველი საწარმოების თანადა
ფინანსების 2 პროექტი (ინვესტიცია 3
903 573 ლარი, თანამონაწილეობა 1 561
429 ლარი). პროგრამით „ახალგაზრდა
მეწარმე”, 2018-2021 წლებში, მხარდა
ჭერილია 2 პროექტი (133 923 ლარი, თა
ნამონაწილეობა 53 569 ლარი). პროგ
რამით „დანერგე მომავალი“, 2015-2021
წლებში, 262 ჰექტარზე განხორციელდა
68 პროექტი (ჯამურად 3 695 889 ლარი).
აგროდაზღვევის პროგრამით, 2014-2021
წლებში, ჯამურად, დაზღვეულია 276
ჰექტარი (მოსავლის ღირებულება 1 086
777 ლარი), რითაც 394-მა ბენეფიციარ
მა ისარგებლა. ფერმერებზე სტიქიით
მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებ
ლად 11 724 ლარი გაიც
 ა. სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების ხელ
შეწყობის პროგრამით დღეისათვის
მოქმედებს 7 კოოპერატივი (55 მეპაიე,
კაპიტალი 126 600 ლარი). პროგრამით
შეღავათიან
 ი აგროკრედიტი, 2013-2021
წლებში, ჯამურად 17 099 692 ლარის
პროექტები განხორციელდა (თანა
მონაწილეობა 2 835 811 ლარი), რითაც
173-მა
უნიკალურმა
ბენეფიციარმა
ისარგებლა. სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მოქნილობის თანადაფინანსების
პროგრამით 17 პროექტი ჯამურად 301
720 ლარით დაფინანსდა (თანადაფი
ნანსება 120 688 ლარი). 2020 წლიდან
მიმდინარეობს 3 ახალი პროგრამა:
აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგ

ქალაქ ხობში, კოლხეთის
დასახლებაში გზის
რეაბილიტაცია დასრულდა

რამით დღემდე 13 პროექტი განხორ
ციელდა (ინვესტიცია 1 004 325 ლარი),
ხოლო მერძევეობის დარგის მოდერ
ნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის ხელ
შეწყობის პროგრამით 17 პროექტის
განვითარებას შეეწყო ხელი (ჯამურად
809 511 ლარი, თანადაფინანსება 620 576
ლარი). „სოფლის განვითარების პროგ
რამით, 2020-დან 2021 წლის 30 ივნისის
მდგომარეობით, 1 უნიკალურ ბენეფი
ციარს გაუფორმდა 1 ხელშეკრულება
(20 000 ლარი, თანადაფინანსება 20 000
ლარი. სამელიორაციო სამუშაოე
 ბზე,
2013-2020 წლებში, 5 089 960 ლარი და
იხარჯა. დაშრობილი მიწის ფართობი,
ბოლო წლებში, 1 500-დან (2013 წელს) 4
722 ჰექტრამდე (2020 წელს) გაიზარდა.
2013 წლიდან დღემდე, ქვეყნის
მასშტაბით, სახელმწიფოს მხარდა
ჭერით, უსასყიდლოდ ხორციელდე
ბა სხვადასხვა ვეტერინარული ღო
ნისძიება:
ვაქცინაცია,
ცხოველთა
დაავადებებზე
ლაბორატორიულ
 ი
გამოკვლევები, ცხოველთა იდენტი
ფიკაცია-რეგისტრაცია და სხვა, რაც
განაპირობებს მეცხოველეობის განვი
თარებასა და საექსპორტო პოტენცია
ლის გაზრდას. სახელმწიფომ აზიური
ფაროსანას საწინააღმდეგოდ, ხობის
მუნიციპალიტეტში, ცივი შესხურებით
წლიურად საშუალოდ დაამუშავა 4 892
ჰექტარი, თერმული ნისლის გამოყენე
ბით – წელიწადში 14 340 ჰექტრი. შედე
გად მისი რაოდენობა საგრძნობლად
შემცირებულია. დღეს აზიურ ფაროსა
ნასთან ბრძოლის საქართველოს გა
მოცდილებას საერთაშორისო ექსპერ
ტები სამაგალითოდ აღიარებენ.

 მომდევნო წლებში გაგრძელდე
ბა სოფლის მეურნეობის ხელ
შემწყობი პროგრამები, რაც რამ
დენიმე ასეული ახალი სამუშაო
ადგილის შექმნასა და სოფლად
დასაქმებული ადამიანების შემო
სავლების ზრდას უზრუნველყოფს;
 ქვეყნის მასშტაბით 2024 წლამდე
განხორციელდება 1.2 მილიონი
ჰექტარი მიწის სისტემური რე
გისტრაცია, რითაც პრაქტიკულად
მიწის რეგისტრაციის პრობლემა
სრულად აღმოიფხვრება.

მეწარმეობის განვითარება

მეწარმეობის განვითარება და, ზო
გადად, სამეწარმეო სულისკვეთების
გაძლიერება ხელისუფლების ერთერთი მთავარი ამოცანაა. ამ თვალ
საზრისით, მოქმედებს რამდენიმე
სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
ორიენტირებულია მეწარმეობის ხელ
შეწყობაზე.

სახელმწიფო პროგრამით „აწარმოე
საქართველოში“ მხარდაჭერით, ხო
ბის მუნიციპალიტეტში ხელშეკრულე
ბა გაფორმდა 6 საწარმოსთან, აქედან,
2021 წლის ივნისის მდგომარეობ
 ით,
დაფინანსდა 5 საწარმო (ჯამურად 15
972 294 ლარი, დასაქმებულია 212 ადა
მიანი). მიკრო და მცირე მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროგრამით, „აწარმოე
საქართველოში“ მხარდაჭერით, 308
320 ლარის გრანტი გაიცა. განხორცი
ელდა 410 138 ლარის ინვესტიცია. ჯამუ
რად დაფინანსდა 43 პროექტი (არსებუ
ლი ბიზნესის გაფართოება – 26, ახალი
„სტარტაპი“ 17 პროექტი).
 მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება
მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროექტების თუ სა
ხელმწიფო პროგრამების განხორ
ციელება;
 ხელი შეეწყობა ინოვაციურ
 ი ეკო
სისტემის განვითარებას;
 წარმოების
გასაძლიერებლად
დაიხვეწება ფინანსების ხელმი
საწვდომობის გაუმჯობესების სა
ხელმწიფო პროგრამები და გაიზ
რდება მათი ეფექტიან
 ობა.

ენერგეტიკა

საქართველოს ენერგეტიკული პო
ლიტიკის უმთავრესი მიზანია ქვეყ
ნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერება და ენერგოდამოუკიდებ
ლობის ხარისხის ამაღლება. ჩვენი
გუნდის ენერგეტიკული პოლიტიკის
ძირითადი ამოცანა იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულე
ბის ეტაპობრივ შემცირებას და ადგი
ლობრივი რესურსების ეფექტურ ათვი
სებას უკავშირდება.
2014-2021 წლებში, სამეგრელო-ზე
მო სვანეთის რეგიონში, აშენდა 9 ჰიდ
როელექტროსადგური (მაქსანია ჰესი,
მესტიაჭალა 1 ჰესი, მესტიაჭ
 ალა 2 ჰე
სი, იფარი ჰესი, ხელრა ჰესი, ლახამი 1
ჰესი, ლახამი 2 ჰესი, კასლეთი ჰესი 2,
ხელრა ჰესი), რომელთა ჯამური დად
გმული სიმძლავრე 72 მგვტ-ია, წლიური
გამომუშავება 296 მილიონი კლვტ/ სთ.
მშენებლობა-ლიცენზირების ეტაპ
ზეა 6 ჰიდროელექტროსადგური:
 ხობი ჰესი 2 – დადგმ. სიმძლავრე
46,70 მგვტ, 63 მლნ აშშ დოლარი;

 ნაკრა ჰესი – დადგმ.სიმძლავრე
7,50 მგვტ, 9 მლნ აშშ დოლარი;
 ნენსკრა ჰესი – დადგმ. სიმძლავრე
280 მგვტ, 1 მლრდ აშშ დოლარი;
 ჯაღონ-ნამუში ჰესი – დადგმ. სიმ
ძლავრე 1,8 მგვტ, 2,4 მლნ აშშ დო
ლარი;

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო
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 ნაცეშარი ჰესი – დადგმ. სიმძლავ
რე 1,93 მგვტ, 2,6 მლნ აშშ დოლარი;

 დარჩი ჰესი – დადგმ. სიმძლავრე
16,9 მგვტ, 19,8 მლნ აშშ დოლარი.

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის
ეტაპზეა შემდეგი ჰიდროელექტრო
სადგურები:

 ვედი ჰესი – დადგმ.სიმძლავრე 24
მგვტ, 19,1 მლნ აშშ დოლარი;

 წირმინდი ჰესი – დადგმ.სიმძლავ
რე 15,6 მგვტ, 13,4 მლნ აშშ დოლა
რი;
 ლაპლაჭალა ჰესი – დადგმ.სიმ
ძლავრე 12 მგვტ, 11,9 მლნ აშშ დო
ლარი;
 ლუხრა ჰესი – დადგმ.სიმძლავრე
3,5 მგვტ, 14 790 000 აშშ დოლარი;
 ხუბერი ჰესი – დადგმ. სიმძლავრე
1,8 მგვტ, 2,24 მლნ აშშ დოლარი;

 ჭანი ჰესი – დადგმ. სიმძლავრე 0,5
მგვტ, 0,696 მლნ აშშ დოლარი;

 დიზი ჰესი – დადგმ.სიმძლავრე 210
მგვტ, 388 მლნ აშშ დოლარი;

 ხუდონი ჰესი – დადგმ. სიმძლავრე
702 მგვტ, 776 მლნ აშშ დოლარი;

ხობის მუნიციპალიტეტში, 2013-2021
წლებში,
გაზიფიცირებულია ჯამუ
რად 6 779 აბონენტი. 2021 წელს კიდევ
7 სოფლის (ბია, საშონიო, ზემო ბია,
ზენი, ზუბი, ჯაპიშაქარი, გაღმა საჯი
ჯაო, გაშფერდი) გაზიფიცირება იგეგმე
ბა, რითაც დამატებით 1 272 აბონენტი
ისარგებლებს. 2022-2024 წლებში და
გეგმილია 26 სოფლის (მეორე გურიფუ
ლი, პირველი გურიფული, გაღმა შუა
ხორგა, გამოღმა შუა ხორგა, გამოღ
მა პირველი ხორგა, გაღმა პირველი
ხორგა, ზემო ქვალონი, პატარა ფოთი,
გვიმარონი, ჭითაუშქური, საალ
 ანიოსაფაჩულიო, ყორათი, ახალსოფელი,
განთიად
 ი, გაღმა ქარიატა, გამოღ
მა ქარიატა, ბულიში, გიმოსგონჯილი,
დურღუნა, საჭოჭუო, საბაჟო, საგვიჩიო,
საღვამიჩავო, საქორქიო, ყულევი, შავ
ღელე) გაზიფიცირება (დამატებით 4
850 აბონენტი). 2013-2017 წლებში 5 478
აბონენტს დაუმონტაჟდა ინდივიდუა
ლური მრიცხველი, რითაც მოსახლეო
ბის ელექტროენერგიით უზრუნველყო
ფის საკითხი სრულად მოწესრიგდა.

ტურიზმი

„ქართული ოცნების“ გონივრული
პოლიტიკის შედეგად, ტურიზმის სფე
როს განვითარების თვალსაზრისით,
შთამბეჭდავი შედეგები იქნა მიღწეუ
ლი. 2012 წლის შემდეგ, გაორმაგდა სა
ერთაშორისო ვიზიტორთა და მოგზა
ურთა რაოდენობა და 4,7 მილიონიდან
2019 წელს, (პანდემიამდე) 9,4 მილი
ონს, გაუთანაბრდა.
ტურიზმის
განსავითარებლად,
2014 წელს, ხობში განხორციელდა
ტურისტული რესურსების სრული ინ
ვენტარიზაცია. 2016 წლიდან მიმდი
ნარეობს ახალი ტურისტული მარშრუ
ტების კვლევა-დაგეგმვის პროექტი.
2017 წელს ტურისტულ რუკაზე მოინიშნა
ხობის მონასტერი-ტბა-პაპანწყვირეს
მიმართულების 11 400 მ-იანი მონაკ
ვეთის საფეხმავლო მარშრუტი. ასევე
აღსანიშნავია შემდეგი ღონისძიებე
ბი: ტურისტული და კულტურულ-საგან
მანათლებლო ჰაბის ჩამოყალიბება;
ხეთის მუზეუმისა და მიმდებარე ამფი
თეატრის რეაბ
 ილიტაცია; ტურისტული
მარშრუტის კეთილმოწყობა; ხეთის ცი
ხის რეაბ
 ილიტაცია.
 მომავალში „ქართული ოცნების“
გუნდის გეგმის თანახმად, საშუა
ლოვადიან პერიოდში, 2025 წლის
თვის ქვეყანას 10 მილიონი მოგ
ზაური ეწვევა, ხოლო ტურიზმიდან
მიღებული შემოსავალი 4.2 მილი
არდ დოლარს გაუთანაბრდება;
 2030 წლისთვის საქართველო
13 მილიონ მოგზაურს უმასპინ
ძლებს, ხოლო შემოსავლები 6,5
მილიარდ დოლარს მიაღწევს.

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, გარემოსდაც
ვითი ღონისძიებების თვალსაზრისით
არაერთი რეფორმა გატარდა. ქვეყნის
მასშტაბით, თუ 2012 წელს დაცული ტე
რიტორიებ
 ი 519 ათასი ჰექტარი იყო,
დღეისათვის 798 ათასი ჰექტარია. 20122020 წლებში, შეიქმნა 26 ახალი და გა
ფართოვდა 3 დაცული ტერიტორია.
2013-2020 წლებში, ხობის მოსახ
ლეობისთვის ინდივიდუალური საყო
ფაცხოვრებო სარგებლობის მიზნით,
გაცემულია 19 ათასი კუბური მეტრი
მერქნული რესურსი. რეგულარულად
ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტე
რიტორიაზე განთავსებული ობიექტე
ბის ინსპექტირება, მათ მიერ გარემოს
დაცვის სფეროში მოქმედი კანონ
მდებლობით დადგენილი ნორმების
შესრულების მდგომარეობის შესწავ
ლისა და გამოვლენილი დარღვევების
აღმოფხვრის მიზნით.
გარემოს ეროვნული სააგენტო მუდმი
ვად, უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს ჰიდ
რომეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს, ამ
ზადებს და ავრცელებს გაფრთხილებას
მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების
შესახებ. ამავე სააგენტოს გეოლ
 ოგიის
დეპარტამენტი ყოველწლიურად ახორ
ციელ
 ებს სტიქიური გეოლოგიური პრო
ცესების მონიტორინგი და შეიმუშავებს
რეკომენდაციებს პრევენციული ღონის
ძიებების გატარების მიზნით.

 სამომავლოდ გაფართოვდება ატ
მოსფერული ჰაერის, ნიადაგის და
წყლის ხარისხის მონიტორინგისა
და შეფასების სისტემები;
 გაგრძელდება სტიქიურ
 ი გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლი
ური მონიტორინგი, შეფასდება
გეოლოგიური საფრთხის ქვეშ არ
სებული დასახლებები და გაიცემა
რეკომენდაციები გასატარებელი
დამცავი ღონისძიებ
 ების შესახებ;
 გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივად დაუახლოვდება ევ
როპულ მოთხოვნებს;
 ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად, 2030 წლისთვის დაცული ტე
რიტორიების ფართობი 1 მილიონ
ჰექტარს გაუთანაბრდება.

ინფრასტრუქტურა და საზოგა
დოებრივი მომსახურება

2022-2023 წლებში, ხობის მუნიცი
პალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა და
საზოგადოებრივი მომსახურების გაუმ
ჯობესება-განვითარებაზე განსაკუთ
რებული აქცენტი გაკეთდება.

2013-2020 წლებში, ხობში, ადგილობ
რივი მნიშვნელობის გზების რეაბილი
ტაცია-მშენებლობაზე, ადგილობრივი
და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჯამუ
რად, 24 მლნ ლარამდე დაიხარჯა. სტი
ქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტუ
რის სარეაბილიტაციოდ სახელმწიფომ
6,151 მლნ ლარის კომპენსაცია გამოყო.
ხელისუფლების გეგმის თანახმად,
მომდევნო (2021-2025) წლებში ხობის
მუნიციპალიტეტის ინტერნეტით უზ
რუნველყოფის მიზნით, იგეგმება მა
ღალსიჩქარიანი
ფართოზოლოვანი
ქსელის მშენებლობა. შედეგად, მუნი
ციპალიტეტის 24 დასახლებულ პუნ
ქტში მცხოვრებ 3 519 ოჯახს მაღალსიჩ
ქარიან ინტერნეტზე წვდომა ექნება.
2014-2020 წლებში, ხობის წყალმო
მარაგებისა და საკანალიზაციო ქსე
ლის განვითარებაზე, მუნიციპალური
და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჯამუ
რად, 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.
ამჟამად მიმდინარეობს და 2022 წელს
დასრულდება სოფელ ძველი ხიბულას
წყალმომარაგების სისტემის რეაბი
ლიტაცია ( 8 875 055.00 ლარი).

2021-2022 წლებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ან
უკვე განხორციელების ფაზაშია შემდეგი ინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 შავღელეს ადმინ. ერთეულის შიდასასოფლო გზის რეაბ
 ილიტაცია (ასფალ
ტო-ბეტონი) – 2 504 965 ლ;
 ხეთის ადმინ. ერთეულში კორცხოს უბანში გზის რეაბილიტაცია – 1 474 103 ლ;

 ხამისკურის ადმინ.ერთეულში შიდასასოფლო გზის მოწყობა (ცემენტო-ბე
ტონი) – 955 948 ლ;
 ხეთის ადმინ. ერთეულ
 ის სოფ.წინაგოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტობეტონი) – 892 245 ლ;
 ჭალადიდის ადმინ.ერთეულის სოფ. საჭოჭუოში გზის მოწყობა – 513 157 ლ;

 ჭალადიდის ადმინ. ერთეულის სოფ. საბაჟოში სასაფლაომდე მისასვლელი
გზის მოწყობა – 549 173 ლ;

 ახალსოფლისა და შუა ხორგის ადმინ. ერთეულის დამაკავშირებელი გზის
(ასფალტო-ბეტონი) მოწყობა – 1 909 937 ლ;
 ხეთის ადმინ.ერთეულის სოფ. ოხვამეკარში გზის (ასფალტო-ბეტონი) რეაბ
 ი
ლიტაცია – 327 680 ლ;
 ქ. ხობში, კოლხეთის დასახლებაში, შესასვლელი გზის (ასფალტო-ბეტონი)
რეაბილიტაცია – 292 804 ლ;

 ქვემო ქვალონის ადმინ. ერთეულისა და სენაკის მუნიციპალიტეტის ზემო ჭა
ლადიდის ადმინ. ერთეულ
 ის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 805
150 ლ;

 საჯიჯაოს ადმინ. ერთეულ
 ის ცენტრიდან მდინარე ჭანისწყლის ხიდამდე
გზის რეაბილიტაცია – 803 025 ლ;
 საჯიჯაოს ადმინ. ერთეულში შიდასასოფლო გზის მოწყობა (ცემენტო-ბეტო
ნი) – 514 415 ლ;
 ხამისკურის ადმინ. ერთეულში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილი
ტაცია – 160 229 ლ;

 ნოჯიხევის ადმინ.ერთეულის სოფ. კუთხე ნოჯიხევში გზის რეაბილიტაცია –
460 320 ლ;
 ქვემო ქვალონის ადმინ.ერთეულის სოფ. გიმოზგონჯილში ხიდის რეაბილი
ტაცია – 84 500 ლ;

 ხეთის ადმინ. ერთეულ
 ის სოფ. ოხვამეკარში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
– 127 000 ლ;
 ქ. ხობში №2 ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რეაბილიტაცია – 62 062 ლ;
 ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილი
ტაცია -192 967 ლ;

 ქვემო ქვალონის ადმინ. ერთეულის სოფელ გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არ
ხების გაწმენდა – 97 777 ლ;
 საჯიჯაოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია – 128 264 ლ;

 ახალი ხიბულის ადმინ. ერთეულ
 ის სავარდიოს უბანში სასოფლო გზის რეა
ბილიტაცია – 1 336 438 ლ;

 ჭალადიდის ადმინ.ერთეულში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ცენტრიდან
მდ. ჭანისწყლის ხიდამდე – 1 159 234 ლ;
 ხობის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია – 3 500 665 ლ.
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დავით ბუკია: „ჩემი მთავარი გეგმაა, 
ხობელების სამსახურში ვიყო“

ისეთი კაცის შვილიშვილი და მოსახელეა, ვისაც ხობში კარგად იც
ნობენ. ბატონი დავით ჯანჯღავა, 30 წელი მოსამართლედ მუშაობდა
და „საუკეთესო სამეულშიც“ საპატიო ადგილს იკავებდა. ხობში კარ
გად იცნობენ მასაც და მის მშობლებსაც – მამა, გიორგი ბუკიაც სხვა
დასხვა დროს, ხობში, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობდა.
დედა, ვარდო (ზაირა) ბუკია კი, კეთილშობილებითა და სათნოები
თაა ცნობილი. მშობლები დღემდე ხობში ცხოვრობენ. პროფესიიდან
გამომდინარე, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში,
ბოლოს კი ფოთში მოუწია მუშაობა, მაგრამ ხობთან ურთიერთობა
არასდროს გაუწყვეტია.
ამბობს, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ ქვეყნის, მათ შორის მისი მშობ
ლიური მუნიციპალიტეტის განვითარება შესაშური ტემპით დაიწყო
და მასაც გაუჩნდა სურვილი, ამ პროცესში თავისი წვლილი შეეტა
ნა. მერობის კანდიდატი დავით ბუკია იმასაც გვიმხელს, რა გეგმები
აქვს ხობის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით.
– ბატონო დავით, მუნიციპალიტეტ
ში თქვენი ოჯახი რით არის ცნობილი
და ხობში როგორი ბავშვობა გაატა
რეთ?  
– ხობში დავიბადე და გავიზარდე.
ჩემს ოჯახს მუნიციპალიტეტში კარ
გად იცნობენ. განსაკუთრებით, ბა
ბუას, დავით ჯანჯღავას, რომელიც
მოსამართლე გახლდათ. მაშინ ეს თა
ნამდებობა არჩევითი იყო და ბაბუამ
მოსამართლედ 30 წელი იმუშავა. ეს
მის პროფესიონ
 ალიზმსა და სამარ
თლიანობაზე მეტყველებს. ხობში კარ
გად იცნობენ ჩემს მშობლებსაც: მა
მა, გიორგი ბუკია, სხვადასხვა დროს
სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამ
დებობაზე მუშაობდა. უაღრესად კე
თილშობილი და სამართლიანი დედა,
ვარდო ბუკია კი, დიასახლისია. მყავს
უფროსი და, მარიკა ბუკია – პროფესი
ით ექიმია და ოჯახის ექიმად მუშაობს.
იურისტ ომარ ჯაიანზეა გათხოვილი.
ორი არაჩვეულ
 ებრივი შვილი ჰყავს:
დავითი, რომელიც თბილისის მერია
ში მუშაობს და ლაშა, რომელიც ილი
ას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორია.
ხობში ძალიან ლაღი ბავშვობა მქონ
და. ჩვენს ოჯახში სწავლის კულტი იყო.
შესაბამისად, კარგი მოსწავლეები ვი
ყავით. მიუხედავად ამისა, ცელქიც
გახლდით. მაშინ კომპიუტერი და ინ
ტერნეტი არ იყო, ბურთით ვერთობო
დით. ჩემი ცელქობის მაქსიმუმიც ეგ
იყო – ზოგჯერ, ფეხბურთის სათამაშოდ
გავიპარებოდი ხოლმე. სპორტის ეს სა
ხეობა ძალიან მიყვარდა. კარგი მონა
ცემებიც მქონდა. ხობშიც ვთამაშობდი

და სოხუმშიც, სტუდენტობის დროს.
მიუხედავად ამისა, სპორტულ კარიერ
 ა
ზე არასდროს მიფიქრია. სოხუმის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ
ფაკულტეტზე ჩავაბარე. სამხედრო სა
ვალდებულო სამსახურიც მოვიხადე და
ჯარიდან დაბრუნების შემდეგ, სწავლა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
გავაგრძელე.
– იურიდიულ
 ი განათლების მიღება
თქვენი მოსახელე ბაბუის გავლენით
გადაწყვიტეთ? თქვენც მოსამართლე
ობაზე ხომ არ ოცნებობდით?

– ბაბუა მართლაც საოცარი პიროვ
ნება იყო. მიხარია, რომ მის სახელს
ვატარებ. „სამეულში“ შედიოდა – ასე
ეძახდნენ მაშინ იმ მოსამართლეთა სი
ას, რომელთა განაჩენიც არ გაუქმებუ
ლა. გავლენა, ცხადია იყო. მახსოვს, პა
ტარა ვიყავი და მის ინტერვიუში ასეთი
პასაჟი ვნახე: „თუ ჩემი პატარა დავითი
ჩემს გზას გააგრძელებს, ეს ჩემი იდეა
ლების გამარჯვება იქნება“. ამან ძალი
ან იმოქმედა ჩემზე. მოსამართლე არ
გავხდი, მაგრამ სხვადასხვა დროს ვი
ყავი გამომძიებ
 ელი, პროკურორის თა
ნაშემწე და შემდეგ უკვე ფინანსთა სა
მინისტროს საგამოძიებ
 ო სამსახურში
ვიმუშავე სხვადასხვა თანამდებობაზე,
ბოლოს რეგიონის სამმართველოს უფ
როსის მოადგილე.
– საკმაოდ საინტერესო კარიერა
გაქვთ. წინსვლაში რა პიროვნული
თვისებები დაგეხმარათ?    
– უმაღლესი სასწავლებლის დამ
თავრების შემდეგ, ფოთის რეგიონულ

დაიბადა 1968 წლის 24 აპრილს, ხობში.

1974-1985 წლებში სწავლობდა ქ. ხობის №1 საშუალო სკოლაში; 1985-1986
წლებში – აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე;
1988-1992 წლებში – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე; 1997-2001 წლებში – ქ. ფოთის დამო
უკიდებელ უნივერსიტეტში – ეკონომისტის კვალიფიკაციით საბაჟო საქმის სპე
ციალობით.

1993-1994 წლებში იყო გამომძიებელი რეგიონულ სამხედრო პროკურატუ
რაში; 1994-1999 წლებში ქ. ფოთის პროკურატურის უფროსი გამომძიებელი;
1999-2003 წლებში – ქ. ფოთის პროკურორის თანაშემწე; 2003-2013 წლებში – სა
ქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო
დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს – უფროსი ინ
სპექტორ-გამომძიებელი; 2013-2014 წლებში მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს
უფროსი; 2014-2018 წლებში – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამო
ძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის
სამმართველოს უფროსის მოადგილე; 2018-2021 წლებში – ქ. ფოთის მუნიციპა
ლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე.
ფლობს გერმანულ და რუსულ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

სამხედრო პროკურატურაში გამომძი
ებლად დავიწყე მუშაობა. ეს ჩემი პირ
ველი სამსახური იყო. მაშინ სამხედრო
პროკურატურა ახალშექმნილი იყო. მუ
შაობა საკმაოდ რთულ პერიოდში მო
მიწია – ქვეყანაში არეულობის დროს,
არანაირ
 ი პირობები არ გვქონდა, არც

საწვავი, არც ქაღალდი... მაშინ საოც
რად ემოციურ
 ი პერიოდი იყო. ეროვ
ნულ მოძრაობაში იყო ძალიან ბევრი
ჩემი მეგობარი, მათთან ერთად ხში
რად ვმონაწილეობდი აქციებში. ვფიქ
რობ, ქვეყნისთვის გადამწყვეტ ნე
ბისმიერ პერიოდში, სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია ყველამ პატიოსნად
აკეთოს თავისი საქმე, სწორედ ამიტომ,
ჩემს საქმეს ყოველთვის განსაკუთრე
ბული პასუხისმგებლობითა და ენთუ
ზიაზმით ვასრულებდი. ძალიან ბევრმა
საქმემ გაიარა ჩემს ხელში. მაშინ ისე
თი მძიმე დანაშაულ
 ები იყო, მკვლე
ლობა, ყაჩაღობა... მიუხედავად ამისა,
ყველა მეორე საქმე მე მებარა და ვი
ძიებდი. ყველა საქმე რეზონანსული და
საინტერესო იყო.
– როგორც იურისტმა მიპასუხეთ –
დღეს ქვეყანაში ადამიან
 ის კონსტი
ტუციური უფლებები დაცულია?
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– გამომდინარე იქიდან, რომ რამ
დენიმე წელია ძალოვან სტრუქტურებ
ში აღარ ვარ, გიპასუხებთ როგორც რი
გითი, პროფესიით იურისტი ადამიანი
– ადამიანის კონსტიტუციური უფლებე
ბი დღეს ყველაზე მეტად არის დაცული
და განმტკიცებული. ყველას აქვს გამო
ხატვის, სიტყვის თავისუფლება. ქუჩა
ში აღარ ძალადობენ, არ აყაჩაღებენ.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სამარ
თალდამცავებს ყველანაირი პირობა
აქვთ შექმნილი ეფექტიანად მუშაობ
 ი

სათვის. დამწყებ ოპერატიულ თანამ
შრომელს თუ გამომძიებელს, თანაბ
რად აქვს შესაძლებლობა აიმაღლოს
კვალიფიკაცია, მიიღ
 ოს სრულყოფილი
განათლება, გაიაროს სათანადო პრაქ
ტიკა და საბოლოოდ, დაწინაურდეს კი
დეც.
– დეპოლიტიზირებულებიც არიან?

– ჩემი შეფასებით, სამართალდამ
ცავი სტრუქტურები და გამოძიება არის
აბსოლუტურად დეპოლიტიზებული. შე
მიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ
რაიმე ტიპის დავალება, ჩემი საქმია
ნობის არცერთ ეტაპზე, არ მიმიღია.
– თუ ასეა, სამსახურიდან რატომ წა
მოხვედით 2012 წელს?

– იმიტომ, რომ ჩემი შეხედულებე
ბი არ ემთხვეოდა მაშინდელი ხელი
სუფლების შეხედულებებს, შესაბამი
სად, ჩემს ადგილს ვეღარ ვხედავდი
იმ სისტემაში და გადავწყვიტე, ჩემი
მომავალი საქმიანობისთვის ასე აჯო
ბებდა. პროკურატურიდან წამოვედი,
მაგრამ მაინც საგამოძიებო-ოპერა
ტიული მიმართულებით გავაგრძელე
საქმიან
 ობა. მეორე პროფესიასაც და
ვეუფლე – ეკონომიკური ფაკულტე
ტი დავამთავრე, საბაჟო საქმის სპე
ციალობით, რამაც განსაკუთრებით
გამიმარტივა შემდგომი საქმიანობა,
ვინაიდან, მეტწილად მიწევდა საბაჟო,
საგადასახადო დანაშაულებზე მუშაო
ბა, სწორედ ჩემი ცოდნა დამეხმარა ჩე
მი ვალდებულებების სრულყოფილად
შესრულებაში. გარკვეული პერიოდი,
პარლამენტის აპარატში, მაჟორიტა
რის ბიურ
 ოს უფროსიც ვიყავი და ბო
ლოს – ფოთის მუნიციპალიტეტის საკ
რებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე.
– სამართალდამცავ სფეროში მუშა
ობის შემდეგ, პოლიტიკური აქტიურო
ბა რატომ გადაწყვიტეთ?
– ჩემი და „ქართული ოცნების“ პრინ
ციპები, ღირებულებები, თანხვედრაში
მოვიდა. „ქართული ოცნება“ არის გუნ
დი, რომლისთვისაც ამოსავალი წერ
ტილი და მთავარი ღირებულება, არის
ადამიანი და მისი კონსტიტუციური
უფლებები. გარდა ამისა, ბევრი ჩემი
მეგობარი იყო პოლიტიკაში, კონკრე
ტულად „ქართულ ოცნებაში“. ვიცი, რომ
მათი მთავარი მიზანი საქმის კეთება
და ქვეყნის განვითარებაა. მეც გამიჩ
ნდა, სურვილი, რომ ამ პროცესში ჩემი
მოკრძალებული წვლილი შემეტანა.
პოლიტიკაში უფრო მეტი ასპარეზია.
აქ მეტად მეძლევა შანსი, ის ცოდნა
და გამოცდილება, რაც წლების გან
მავლობაში დამიგროვდა, გამოვიყენო
ჩემი მუნიციპალიტეტის კეთილდღე
ობისათვის. პოლიტიკური ასპარეზი
მაძლევს შესაძლებლობას, მეტად მო
ვეფერო ჩემს ხობელებს, მეტად გამო
ვადგე და მეტი კარგი საქმე გავაკეთო
ჩემი ხალხისა და მუნიციპალიტეტი
სათვის.
– რა გამოწვევის წინაშე დგას დღეს
ხობი და რა გეგმები გაქვთ მშობლიურ
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით?

– მთავარი გეგმაა, ვიყო ჩემი ხობე
ლების სამსახურში. ყველა სოფელში,
მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეო
ბასთან მუდმივი კომუნიკაციით, მათ
თან შეხვედრებით, საუბრით დავსახავ
გეგმებს და ყველა საკითხს ერთად,
მათი საჭიროებებიდან გამომდინა
რე გადავჭრით. მთავარი გამოწვევა,
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრი
გება, 24-საათიანი წყალმომარაგების
გაყვანა და გაზიფიცირებაა. ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ამ მი
მართულებით, ხელისუფლება უკვე
დგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. მას
შტაბური სამუშაოე
 ბი უკვე დაწყებუ
ლია და ეს პროექტები, აუცილებლად
უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ჩემი
პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდების
ხელშეწყობა და გარშემო შემოკრე
ბა. მინდა სოფლების რწმუნებულებ
თან ერთად აღვრიცხო ადგილობრივი,
წარჩინებული კურსდამთავრებულები

და შევხვდე მათ. უნდა ვეცადოთ, რომ
რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა და
უბრუნდეს ხობის მუნიციპალიტეტს.
ამისთვის კი, აუცილებელია, ხობში
შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი, რაც
ბიზნესის ხელშეწყობითაა შესაძლე
ბელი. მათ მუნიციპალიტეტშიც შევთა
ვაზებთ დასაქმებას. პირობებიც უნდა
შევუქმნათ – ხობში პარკის რეაბილი
ტაციის პირველი ეტაპი უკვე დასრულ
და, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება
ახალგაზრდებისთვის ძალიან მიმზიდ
ველი და თავშეყრის საყვარელი ადგი
ლი, გაკეთდება სპორტული მოედნები,
ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება,
თავისუფალი დრო სურვილის შესაბა
მისად გამოიყენონ, სხვადასხვა მიმარ
თულებით გააქტიურდნენ. ხობს ძალი
ან დიდი ისტორია აქვს წარმატებული
პიროვნებების და, დარწმუნებული ვარ,
მომავალშიც, არაერთი წარჩინებული
ადამიანით იამაყებს. ახალგაზრდებზე
გავაკეთე აქცენტი, მაგრამ თითოეუ
ლი ხობელის ინტერესების დაცვა არის
ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი. მათი კე
თილდღეობისათვის თავდაუზოგავად
ვიშრომებ.
– ინფრასტრუქტურა და სამუშაო
ადგილები... კიდევ რით უნდა გახდეს
ხობი მიმზიდველი და ზოგადად, მუნი
ციპალიტეტს, განვითარების რა პერ
სპექტივა აქვს?
– ხობის მუნიციპალიტეტის განვი
თარების პერსპექტივა არის სოფლის
მეურნეობა. სხვათაშორის, პანდემიის
პირობებში, არაერთი ოჯახი დაუბრუნ
და ფესვებს. მიწის დამუშავება დაიწ
ყეს. ძალიან ბევრი სახელმწიფო პროგ
რამაა, რომლითაც ხალხი სარგებლობს
და კმაყოფილია. არის მოცვის პლანტა
ციები, ფერმები. სახელმწიფო, შესაძ
ლებლობების ფარგლებში, ყველანაირ
პირობას ქმნის, რომ ადამიანებს და
ეხმაროს, რათა მათი კეთილდღეობის
დონე ამაღლდეს.
– ამ კმაყოფილებას მოსახლეობა
გამოხატავს თქვენთან შეხვედრები
სას და თქვენ თუ გიცხადებენ მხარდა
ჭერას?

– დიახ, გამოხატავენ კმაყოფილე
ბას. ჩვენ არ ვხვდებით მათ იმ განწყო
ბით, რომ ყველაფერი იდეალურადაა,
რადგან ვიცით, რომ გამოწვევა ჯერ კი
დევ ბევრია და ამიტომაც, ბევრი უნდა
ვიშრომოთ, პრობლემური საკითხების
გადასაჭრელად. მათი მხარდაჭერის
იმედი მაქვს. დარწმუნებული ვარ, ეს
არჩევნები წარმატებით დასრულდება,
„ქართული ოცნება“ გაიმარჯვებს, მეც
დამიჭერენ მხარს და მომეცემა შანსი,
ჩემი მშობლიური ხობის განვითარება
ში წვლილი შევიტანო.
– სამეგრელო ყოველთვის გამოირ
ჩევა განსაკუთრებით „ცხელი არჩევნე
ბით“. თქვენი პროგნოზით, ოპოზიცია
პროცესში დაძაბულობას თუ შემოი
ტანს და ზოგადად, როგორ არჩევნებს
ელოდებით ხობში?

– მე ამ ძალებს ვერ ვუწოდებდი ოპო
ზიციას. ჩემი რწმენით, ოპოზიცია არის
ოპოზიციურად განწყობილი ჯანსაღი
პარტია, რომელიც სახელმწიფოებრი
ვად აზროვნებს და საქმის კეთების
კენ, ქვეყნის განვითარებისკენ არის
მიმართული. ანტისახელმწიფოებრი
ვად მოაზროვნე ადამიანების გუნდს,
მე დესტრუქციულ ძალად მივიჩნევ,
რომელსაც სურს სახელმწიფოში არე
ულობა შემოიტანოს, რათა შემდგომში
ამგვარი ვითარება სათავისოდ გამოი
ყენოს. ეს ჩემმა ხობელებმაც ძალიან
კარგად იციან – ხალხი ბრძენია! რაც
უნდა მოიმოქმედონ, დარწმუნებული
ვარ, 2021 წლის 2 ოქტომბერს, ქვეყა
ნაში დემოკრატიული, გამჭვირვალე
ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნები ჩატარდება. ამ არჩევნებში
კი, დესტრუქციულ ძალებს, რაიმე წარ
მატების მიღწევის არანაირი შანსი არ
აქვთ. ასე რომ, ერთად აუცილებლად
გავიმარჯვებთ!

დავით ბუკიას დიდი ოჯახი და მთავარი მიზანი

როცა ვკითხე, მომავალი მეუღლე სად და როგორ გაიცანით-მეთქი, გაეცინა და
ნოდარ დუმბაძის „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონ
 ი“ გაახსენდა. ის ეპიზოდი, ზური
კელა საკუთარ ლექსს რომ წაიკითხავს და ილიკო ჩიგოგიძე ეტყვის, ქარი თუ იყო,
თოვლი თუ იყო და ქვეყანა თუ იქცეოდა, შენ რა გიხაროდაო. სოფიო გოგია მაშინ
გაიცნო, ქვეყანა რომ აირია. სიყვარულის არც დრო იყო და არც ხალისი, მაგრამ...
პირველი შეხვედრა ფოთში შედგა. თავიდანვე მოეწონა. მალე მათი ურთიერ
თობა, დიდ გრძნობაში გადაიზარდა და დაქორწინება გადაწყვიტეს. წლებია ერ
თმანეთს მხარში უდგანან. ლხინიც ბევრი ნახეს, სირთულეებიც გადალახეს, მაგ
რამ ურთიერთობაში ბზარი არ გასჩენიათ. „მეუღლე ჩემს რეჟიმს მიჩვეულია, იცის
რომ საქმიანობიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ, ოჯახისთვის ყოველთვის ცოტა
დრო მრჩებოდა. არ მსაყვედურობს. ნამდვილი გმირია“ – ამბობს ბატონი დავითი
და იმასაც გვიმხელს, რომ მისი ოჯახის სიმტკიცის საიდუმლო დიდი სიყვარულია.
ქალბატონი სოფიო პროფესიით ბიოლოგია და ფოთის მუნიციპალიტეტში მუშა
ობს.

წყვილს ორი შვილი ჰყავს. მარიამ ბუკია იურისტის პროფესიას ივანე ჯავახიშ
ვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაეუფლა. წელს მა
გისტრატურაც დაამთავრა. უმცროსი გიორგი კი, ჯერ სკოლის მოსწავლეა. ფოთში
სწავლობს, მაგრამ მამის გამარჯვების შემთხვევაში, შესაძლოა, ხობში მოუწიოს
სწავლა. აქ ძალიან კარგი სკოლაა, მე დავამთავრე და არავისზე ნაკლები განათ
ლება არ მიმიღიაო, ამბობს კანდიდატი. გიორგი სროლით არის გატაცებული და
ძალიან უყვარს, მამასთან ერთად, ტირში სიარული. არ არის გამორიცხული, მეს
ტენდურიც გამოვიდეს. სხვათაშორის, მიზანში სროლა კანდიდატსაც კარგად გა
მოსდის და რამდენიმე სერტიფიკატიც აქვს მიღებული.
როგორც კი დრო გამოუთ
 ავისუფლდება, გული ოჯახისკენ მიუწევს. ოჯახის წევ
რების გარეშე დიდხანს ვერ ვძლებო, ამბობს.

მეუღლე და შვილები, საარჩევნო მარათონში გვერდით უდგანან, ამხნევებენ
და გულშემატკივრობენ. მისმა გადაწყვეტილებამ, ებრძოლა ხობის მერობის
თვის, ყველაზე მეტად მშობლები გაახ
 არა – ხობში ცხოვრობენ და გამარჯვების
შემთხვევაში, შვილი უმეტესად მათთან იქნება. თუმცა, არის კიდევ ერთი, მთავა
რი მიზეზი – იციან, ბატონი დავითი ხობისთვის ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს. მე
რობის კანდიდატის მთავარი მიზანიც ესაა – ხობელებს ისე უნდა დაამახსოვროს
თავი, რომ ოჯახის თითოეულმა წევრმა მისით იამაყოს. ამის შესაძლებლობა კი 2
ოქტომბრის შემდეგ აუცილებლად მიეცემა, რადგან სჯერა, ხობელები მხარს და
უჭერენ.

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო
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ჯანმრთელობის დაცვა

„ქართული ოცნებისთვის“ უმთავრესი ღირებულება არის ადამიანი,
ხოლო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი – ადამიანზე, მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობის პრინციპზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის
შენარჩუნება და შემდგომი განვითარება „ქართული ოცნების“ ერთერთი უმთავრესი პრიორიტეტია.
2012 წლის შემდეგ უპრეცედენტოდ,
4,5-ჯერ გაიზარდა ჯანდაცვის დაფი
ნანსება. 2013 წელს საყოველთაო ჯან
დაცვის პროგრამის ამოქმედებით,
„ქართულმა ოცნებამ“ საფუძველი ჩაუ
ყარა ჯანდაცვის ხარისხიან სერვისებ
ზე უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას.
2017 წლიდან განისაზღვრა ბენეფიცი
არების შემოსავლების მიხედვით დი
ფერენციაციის ახალი კრიტერიუმები.
შედეგად, 40%-დან 99.9%-მდე გაიზარ
და მოსახლეობ
 ის სერვისებით მოც
ვა, დაფინანსდა 8,6 მლნ-ზე მეტი შემ
თხვევა (2,8 მლნ ბენეფიციარი), რაზეც
4,6 მლრდ ლარზე მეტი გამოიყო. 20132020 წლებში, საყოველთაო ჯანდაც
ვის პროგრამით, ხობის მუნიციპალი
ტეტზე, გამოყოფილია 28 563 440 ლარი,
დაფინანსდა 89 687 შემთხვევა, მათ
შორის: გეგმური ამბულატორიული (1
765 591,7 ლარით 135 578 ბენეფიციარი),
გადაუდებელი ამბულატორიული (6
133 109 ლარით 68 443 შემთხვევა), გა
დაუდებელი სტაციონარული (14 613
279 ლარით 12 549 შემთხვევა), გეგმუ
რი ქირურგიულ
 ი (3 916 704 ლარი 3530
შემთხვევა), მშობიარობა და საკეის
რო კვეთა (1 439 393 ლარით 2338 შემ
თხვევა) და ქიმიო, ჰორმონო და სხი
ვური თერაპია (1 220 731 ლარით 2 198
შემთხვევა). გაიზარდა ონკოლოგიური
პაციენტების ქიმიოთერაპია/სხივუ
რი თერაპიის კომპონენტში არსებული
ლიმიტი 8 000 ლარის ოდენობით.
ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქმედდა სოციალურად დაუც
ველი პირების (სარეიტინგო ქულა 100
ათასამდე), საპენსიო ასაკის მოქალა
ქეებისა და შშმ ბავშვებისთვის, ვე
ტერანებისა და გამყოფი ხაზის სოფ
ლების მოსახლეობისთვის. 2017-2021
წლებში, პროგრამით, ხობის მუნიცი
პალიტეტში დაფინანსდა 3 271 ბენე
ფიციარი. 2012 წლის შემდეგ, 3,4-ჯერ
– 29,0 მილიონ
 ი ლარიდან 100,7 მილი
ონ ლარამდე გაიზარდა სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი ჯან
დაცვის დაფინანსება, მათ შორის, უპ
რეცედენტოდ, 7-ჯერ გაიზარდა იმუნი
ზაციის პროგრამის ბიუჯეტი (24.1 მლნ
ლარი შეადგინა). სახელმწიფო უზრუნ
ველყოფს 13 დაავადების პრევენციას,
წარმატებით დაინერგა 5 ახალი ვაქცი
ნა. ხობში 94%-დან 98.3%-მდე გაიზარ
და იმუნიზაციით მიზნობრივი ჯგუფის
მოცვის მაჩვენებელი.
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგ
რამით განხორციელებული ღონისძი
ებების შედეგად, უკანასკნელ წლებში
შემცირდა ტუბერკულოზის გავრცელე
ბა – 2013 წლის შემდეგ, ხობში, სტაცი
ონარული მკურნალობით 237-მა (65 6741
ლარი), ამბულატორიული მომსახურე
ბით – 2 239-მა პაციენტმა (221 853 ლარი)
ისარგებლა. დედათა და ბავშვთა ჯან
მრთელობის სფეროში ხელისუფლე
ბის მხრიდან გატარებული თანმიმდევ
რული პოლიტიკის შედეგად, 2017 წელს
დაფიქსირდა დედათა სიკვდილობის
ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, წი
ნა წლებთან შედარებით (13.1/100 000
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მოსაწყობად ფართის რეაბილიტაცია
ზემო ქვალონსა (29 896 ლ) და ქვემო
ქვალონში (86 325 ლ); ქ. ხობში სსიპ
საგანგებო სიტუაციების კოორდინა
ციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრის სამუშაოები (270 000 ლ). და
გეგმილია ამბულატორიების რეაბილი
ტაცია პატარა ფოთის, ახალსოფლისა
და თორსა-დღვაბის, ხოლო მშენებ
ლობა ხეთის, ნოჯიხევისა და ჭალადი
დის ადმინისტრაციულ ერთეულ
 ებში.
2013 წელთან შედარებით, გაიზარ
და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს და
ფინანსება. 2020 წელს ჯანმრთელობის
დაცვის ხარჯებმა და არაფინანსური
აქტივების ზრდამ 182,7 ათასი ლარი შე
ადგინა (2013 წ. – 99,4 ათასი ლ). ხობის
ბიუჯ
 ეტი აფინანსებს ჯანმრთელობის
დაცვის მუნიციპალურ პროგრამასა და
ქვეპროგრამას „საზოგადოებრივი ჯან
დაცვის მომსახურება“.
ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი სა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 გაიზრდება მოსახლეობის ხელ
მისაწვდომობა
ჯანმრთელობის
დაცვის ხარისხიან სერვისებსა და
სამკურნალო საშუალებებზე;

 გაიზრდება ჯანმრთელობის დაც
ვის სფეროში დასაქმებული პერ
სონალის შრომის ანაზღაურ
 ება და
უწყვეტ განათლებაზე ხელმისაწ
ვდომობა;

ცოცხალშობილზე). 2018 წლიდან 8-მდე
გაიზარდა ვიზიტების რაოდენობა ორ
სულთათვის. 2014 წლიდან ყველა ორ
სული უზრუნველყოფილია ფოლიუმ
 ის
მჟავითა და რკინის პრეპარატით. 20132020 წლებში, მუნიციპალიტეტში ან
ტენატალური სერვისის მიმღებია 2843
ორსული (149 373 ლარი), მედიკამენტე
ბით უზრუნველყოფილი – 623.

2015 წლიდან საქართველოში, მსოფ
ლიოში პირველად, დაიწყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლარი). პროგრამა
მოიცავს საქართველოს მოქალაქეე
ბისათვის უფასო სკრინინგს, დაავა
დების დიაგნოსტიკასა და კომპანია
„გილეადის“ დაფინანსებით C ჰეპატი
ტით დაავადებული პაციენტების უფა
სო მკურნალობას უახლესი თაობის
ძვირადღირებული მედიკამენტებით.
პროგრამის დაწყებიდან 2021 წლის 1
მაისამდე, გამოკვლეულია 2,3 მლნ ბე
ნეფიციარ
 ი, მკურნალობაში ჩაერთო 74
ათასზე მეტი და დაასრულა 70 ათასზე
მეტმა პირმა, მიღწეულია უპრეცედენ
ტო შედეგი – სრულად განიკურნა დაა
ვადებულთა 98,9%, გადარჩა 68 ათასი
ადამიანის სიცოცხლე. საქართველო
C ჰეპატიტთან ბრძოლაში გლობალურ
ლიდერადაა აღიარებული. ხობის მუ
ნიციპალიტეტიდან მკურნალობასა და
სადიაგნოსტიკო კვლევებში ჩართული
იყო 592 პირი (237 732 ლ).

2012 წლის შემდეგ, ხობის მუნიციპა
ლიტეტის მოსახლეობისათვის მნიშ
ვნელოვნად გაიზარდა სამედიცინო
მომსახურების დაფინანსება პრიო
რიტეტულ სფეროებში, მათ შორის:
ფსიქიკური ჯანმრთელობის, დიაბეტის
მართვის, დიალიზის და თირკმლის
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ტრანსპლანტაციის, იშვიათი დაავადე
ბების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პა
ციენტთა მკურნალობის, პირველადი
და გადაუდებელი სამედიცინო დახმა
რების უზრუნველყოფის, რეფერალური
მომსახურების პროგრამების დაფი
ნანსება. რეფერალური მომსახურების

პროგრამის განვითარების შედეგად,
გაიზარდა სტიქიური უბედურებების,
კატასტროფების, საგანგებო სიტუაცი
ების, კონფლიქტურ რეგიონ
 ებში დაზა
რალებულ მოქალაქეთა და საქართვე
ლოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
სხვა შემთხვევების დროს მოსახლე
ობის სამედიცინო დახმარების მიწო
დება. ხობში, 2013-2021 წლებში, სულ
312 შემთხვევა 599 047 ლარით დაფი
ნანსდა. 2013 წლიდან ხორციელდება
პირველადი ჯანდაცვის განახლებუ
ლი ქსელის მოწყობა. პირველადი ჯან
დაცვისა და სოფლის ექიმის როლის
გაძლიერების მიზნით, 2014 წლიდან
სახელმწიფოს სრული კომპეტენცია
გახდა „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მართვა. 2014 წლის მაისიდან 30%-ით
გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექ
თნების ხელფასი; 2019 წელს „სოფლის
ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამაში მო
ნაწილე სოფლის ექიმები/ექთნები
გადავიდნენ სსიპ საგანგებო სიტუაცი
ების კოორდინაციისა და გადაუდებე
ლი დახმარების ცენტრის მართვაში,
სახელმწიფო აფინანსებს მათი საქ
მიან
 ობისათვის აუცილებელ ხარჯებს.
მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფი
ზიკურ პირად დარეგისტრირების შემ
თხვევაში, სოფლის ექიმები/ექთნები
თავისუფლდებიან საშემოსავლო გა
დასახადისგან. ხობის მუნიციპალი
ტეტს 38 სოფლის ექიმი და ექთანი ემ
სახურება.

ინფრასტრუქტურული პროექტები

2014-2020 წლებში, ხობის მუნიციპა
ლიტეტში, განხორციელდა/მიმდინა
რეობს შემდეგი ინფრასტრუქტურული
პროექტები: საექ
 იმო ამბულატორიე
ბის რეაბილიტაცია/მოწყობა ადმინის
ტრაციულ ერთეულებში: ახალი ხიბულა
(22 989 ლ), პირველი მაისი (20 125 ლ),
ძველი ხიბულა (10 306 ლ), ხამისკური
(31 004 ლ), საჯიჯაო (31 265 ლ), გამოღმა
შუა ხორგა (16 000 ლ), ამბულატორიის

 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგ
რამით, კვლავ უზრუნველყოფი
ლი იქნება სამედიცინო სერვისე
ბის ფინანსური და გეოგრაფიულ
 ი
ხელმისაწვდომობა, მიზნობრივი
ჯგუფები უზრუნველყოფილი იქნე
ბიან შესაბამისი სამედიცინო მომ
სახურებით და სამკურნალო მედი
კამენტებით;
 განხორციელდება ეფექტიანი სა
ხელმწიფო პროგრამები საზოგა
დოებრივი ჯანმრთელობისა და
პრიორიტეტულ სფეროებში მუნი
ციპალიტეტის მოსახლეობისათ
ვის სამედიცინო მომსახურების
მისაწოდებლად;
 გაიზრდება ჯანმრთელობის დაც
ვის სახელმწიფო პროგრამების
მიზნობრიობა და ეფექტიანობა
ადგილობრივი
ხელისუფლების
ჩართულობით;
 განხორციელდება
ჯანდაცვის
სფეროს უმთავრესი პრიორიტეტის
– პირველადი ჯანდაცვის სისტე
მის რეფორმის მომდევნო ეტაპი.
გაიზრდება სისტემის „მეკარიბ
ჭის“ ფუნქცია – უზრუნველყოფილი
იქნება მოსახლეობის ავადობის
ადრეულ
 ი გამოვლენა და შეკავება;
 გაიზრდება სოფლის ექიმისა და
ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნე
ლობა;

 გაიზრდება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროს დაფინანსება;
 დაიხვეწება და გაფართოვდება
ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპა
ლური პროგრამები;
 მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს
დაავადებულთა
სასიცოცხლო
მნიშვნელობის მკურნალობის ჩა
ტარებას;
 მუნიციპალიტეტი
განახორციე
ლებს მის ტერიტორიაზე მცხოვრე
ბი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე
მეთვალყურეობას, ჯანმრთელო
ბის რისკებისა და საგანგებო სი
ტუაციების ქმედით მონიტორინგს
და მათზე რეაგირებას.

2012 წლის შემდეგ, 2,7-ჯერ – 1,7 მილი
არდიდან 4,7 მილიარდ ლარამდე გაი
ზარდა სოციალური დაცვის სფეროს და
ფინანსება.
2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად გა
იზარდა სახელმწიფო პენსიის ოდენო
ბები: 2012 წლისათვის საპენსიო ასაკის
პირთა პენსია 100 ლარი იყო, 2020 წლის
იანვრიდან 2,2-ჯერ მეტი – 220 ლარი, 70
წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეთა პენ
სია – 250 ლარი; 2021 წლიდან პენსიის
ოდენობა 240 ლარით განისაზღვრა, 70
წელს გადაცილებულთა კი – 275 ლარით.
2016 წლიდან განისაზღვრა პენსიის და
ნამატი მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეები
სათვის, რაც შეადგენს ასაკით პენსიის
ოდენობის 20%-ს (264 ლარის ნაცვლად
288 ლარი, ხოლო მთაში მცხოვრები 70
წლის და მეტი ასაკის პენსიონერი – 330
ლარი). დანამატს იღებენ მაღალმთი
ან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
სოციალური პაკეტის მიმღები პირები
(დანამატი – სოციალური პაკეტის 20%).
2017 წლის იანვრიდან გათვალისწინე
ბულია მაღალმთიანი აბონენტის (საყო
ფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მა
ღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული
ელენერგიის ყოველთვიური საფასურის
50%-ის ანაზღაურება (არა უმეტეს 100
კვტ/სთ). ხობის მუნიციპალიტეტში სა
ხელმწიფო პენსიის მიმღები 6901 პირია
(01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემდეგ,
2.3-ჯერ – 8 032 381-დან 18 715 368 ლარამ
დე გაიზარდა პენსიების ანაზღაურებაზე
გაწეული ხარჯი. 2013-2021 წლებში, სულ
117 490 212 ლარი დაიხარჯა. სახელმწი
ფოს წინაშე განსაკუთრებული სამსა
ხურის გავლის, აგრეთვე ამ პირთა მიერ
შესაბამისი ასაკის მიღწევის, შესაძლებ
ლობის შეზღუდვის და გარდაცვალების
გამო გასაცემი კომპენსაციის ოდენობა.
ხობში სახელმწიფო კომპენსაციის მიმ
ღები (01.04. 2021 მდგომ) 115 პირია. 2012
წლის შემდეგ, კომპენსაციებზე გაწეული
ხარჯი 4,6-ჯერ – 121 172-დან 562 313 ლა
რამდე გაიზარდა, 2013-2021 წლებში, სულ
სახელმწიფო კომპენსაციებზე 3 812 284
ლარი გაიცა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის ფარგლებში, სოციალურად და
უცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი ოჯახები უზრუნველყო
ფილნი არიან მიზნობრივი სოციალური
დახმარებით – საარსებო შემწეობით.
პროგრამით ასევე გაიცემა: ორსულო
ბის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვ
ლის, ახალშობილის შვილადაყვანის
გამო დახმარების, ლტოლვილთა და
დევნილთათვის შემწეობების, შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას მიყენებუ
ლი ზიანის ანაზღაურება და სხვ. ხობის
მუნიციპალიტეტში სოციალური დახ
მარებით უზრუნველყოფილი სიღარი
ბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 1066 ოჯახია
(01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემდეგ,
2,8-ჯერ – 861 ათასიდან 2 403 ათას ლა
რამდე გაიზარდა საარსებო შემწეობებ
ზე გაწეული ხარჯი. 2013-2021 წლებში,
საარსებო შემწეობაზე სულ დაიხ
 არჯა 14
005 ათასი ლარი, მათ შორის პენსიონ
 ე
რებზე – 2385 ათასი, შშმ პირებზე – 1338
ათასი, ბავშვებზე – 5 660 ათასი ლარი.
შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები და
სხვა სოციალურ კატეგორიებს მიკუთ
ვნებულ პირთა წრე ყოველთვიურად უზ
რუნველყოფილია სოციალ
 ური პაკეტით
– ხობში, სოციალური პაკეტით სარგებ
ლობს 1327 მიზნობრივი ჯგუფი (01.04.2021
წ. მდგომ.), 2012 წლის შემდეგ, გაწეულ
 ი
ხარჯი 5-ჯერ – 480 227-დან 2 331 614 ლა
რამდე გაიზარდა. 2013-2021 წლებში, სულ
დაიხარჯა 16 485 933 ლარი.
ხობის მუნიციპალიტეტში 2652 დევ
ნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის
შემდეგ, 1 042 156-დან 1 466 100 ლარამ
დე გაიზარდა შემწეობებზე გაწეული
ხარჯი. 2013-2021 წლებში, სულ დაიხარ
ჯა 12 302 174 ლარი. დევნილებზე ზრუნ
ვა, მათი განსახლება და სოციალ
 ურ-

სოციალური დაცვა

ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება
სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი
პრიორ
 იტეტია. 2013 წლიდან, განსახლე
ბის კრიტერიუმების შესაბამისად, დევ
ნილებს ახალაშენებულ კორპუსებში
ბინები და სოფლად სახლები გადაეცე
მათ. 2013 წლიდან (07.2021 წ. მონაც.), სა
ქართველოს მასშტაბით, განსახლების
პროგრამებით, საცხოვრებელი ფართი
23 068-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა, მათ
გან ხობის მუნიციპალიტეტში დაკმაყო
ფილდა 196 ოჯახი, მათ შორის: პროექ
ტით „სოფლად სახლი“ სახელმწიფომ
სახლი 135 ოჯახს შეუსყიდა; სახელმწი
ფო საკუთრებაში არსებული ფართი 61
დევნილ ოჯახს დაუკანონდა. საქართვე
ლოს მასშტაბით, მიმდინარე წლის ბო
ლომდე, დამატებით 1 359 დევნილი ოჯა
ხი განსახლდება. ასევე გრძელვადიანი
საცხოვრებლით სახელმწიფომ, საქარ
თველოს მასშტაბით, 1997 ეკომიგრანტი
ოჯახი დააკმაყოფილა: 2013-2021 წ.წ. 667
ოჯახს დაუკანონდა საცხოვრებლი ფარ
თი და მიწის ნაკვეთი, 386 დაკანონების
პროცესშია. დემოგრაფიული მდგომა
რეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
პროგრამით (მესამე და მომდევნო ბავ
შვი) ხობში, დაფინანსებულია 136 ბენე
ფიციარი (1.04,2021 წ. მდგომ.), 2016-2021
წლებში, სულ დაიხარჯა 1 265 250 ლარი,
მათ შორის, 2020 წელს – 217 650 ლარი.
ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტია
ნად გამკლავების მიზნით, სოციალური
დაცვის მიმართულებით გატარდა მნიშ
ვნელოვანი ღონისძიებები, კერძოდ:
სახელმწიფო გასაცემლების უწყვეტად
გაცემა, შეზღუდული შესაძლებლობის
სტატუსის იურიდიული ძალის შენარჩუ
ნება და სოციალური პაკეტის უწყვეტად
გაგრძელება, იანვრიდან შეჩერებული
საარსებო შემწეობების განახლება და
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახე
ბისთვის ფულადი დახმარების გაცემის
უწყვეტობის უზრუნველყოფა და სხვ.
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარე
ობის გაუარესების გამო, მოსახლეო
ბის სოციალური დახმარების მიზნით,
2020-2021 წ.წ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოიყო 193 014 865 ლარი, აქედან ხო
ბის მუნიციპალიტეტზე – 1 548 190 ლარი.
სახელმწიფო დახმარების მიღების უფ
ლება 6 თვის ვადით მოიპოვეს: სოცია
ლურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ბაზაში რეგისტრირებულმა (65001-100000
ქულა) ოჯახებმა, წევრთა რაოდენობის
შესაბამისად (1-წევრიანი – 70 ლ; 2-წევ
რიანი – 90 ლ; 3 და მეტი წევრი, თითო
ეულზე – 35 ლ). პროგრამაში, 2020 წელს,
ხობში ჩართული იყო 616 ოჯახი, 2021
წელს – 667 პირი (ივნისის მდგომარეო
ბით). ყოველთვიური დახმარება (თვეში
100 ლარი) განისაზღვრა სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში
რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეი
ტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვისაც,
რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 16 წლის
ჩათვლით ასაკის შვილი. პროგრამით

ხობში, 2020 წელს, ისარგებლა 201-მა
ოჯახმა, 2021 წ. – 216-მა (ივნისის მონაც.).
მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისა
და 18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის, სო
ციალური პაკეტის დახმარებასთან ერ
თად, დამატებით 100 ლარი (6 თვით) –
ხობში, პროგრამაში, 2020 წ. ჩაერთო 343
პირი, 2021 წ. – 339 (ივნისის მდგომ.).

„ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2)
გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედე
გად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების
მიზნობრივი, სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286
დადგენილების თანახმად, სსიპ დასაქ
მების სახელწიფო სააგენტო განისაზ
ღვრა პროგრამის ერთ-ერთ განმახორცი
ელებელ უწყებად. სააგენტოს დაევალა
კომპენსაციებ
 ის გაცემა იმ დასაქმებულ/
თვითდასაქმებულთათვის, ვინც პანდე
მიის შედეგად სამსახური ან შემოსავალი
დაკარგა. დაქირავებით დასაქმებულე
ბისთვის კომპენსაციის ოდენობა თვე
ში 200 ლარი 6 თვით, გაიც
 ა ორ ეტაპად: I
ეტაპი – 2020 წლის მაის
 იდან დაიწყო და
162 271-მა პირმა მიიღო 131 237 800 ლარი;
II ეტაპი – 2021 წლის იანვრიდან 157 638-მა
პირმა მიიღო 141 947 400 ლარი. არაფორ
მალური თვითდასაქმებულების იდენ
ტიფიცირებისა და მათთის ერთჯერადი
კომპენსაციებ
 ის გაცემის მიზნით, შეიქ
მნა უწყებათაშორისი კომისია, ხოლო
სააგენტომ შეასრულა კომისიის სამუშაო
ჯგუფის ფუნქციებ
 ი. ერთჯერადი 300-ლა
რიანი კომპენსაცია მიიღო 248 867-მა
ფორმალურმა
და
არაფორმალურმა
თვითდასაქმებულმა, ჯამში გადაირიცხა
74 660 000 ლარი. 2020 წლის 4 დეკემბრი
დან დაიწყო ერთჯერადი, 300-ლარიანი
კომპენსაციებ
 ის გაცემის მეორე ტალღა
იმ პირებისთვის, ვისაც შეეხო შეზღუდვე
ბი, დაკარგეს შემოსავალი ან შეუჩერდათ
ეკონომიკური საქმიან
 ობა – 121 634 პირზე
ჯამში გადაირიცხა 36 490 200 ლარი. და
ქირავებით დასაქმებულებისთვის, რომ
ლებმაც დაკარგეს სამსახური ან იყვნენ
უხელფასო შვებულებაში, დაწესდა ფი
ნანსური დახმარება 1200-ლარიანი კომ
პენსაციის სახით (6 თვე თვეში– 200-200
ლ). ახალი კორონავირუსით გამოწვეული
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეო
ბის გაუარესების გამო, მოსახლეობ
 ის
სოციალური დახმარების მიზნით, 2020 წ.
კომპენსაცია ჯამში მიიღო 162 271-მა ერ
თეულმა პირმა (131 237 800 ლ), 2021 წელს
ჯამში გაიცა 141 909 200 ლარის კომპენსა
ცია.
2013 წელთან შედარებით, გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოცი
ალური დაცვის სფეროს დაფინანსება.
2020 წელს სოციალური დაცვის ხარჯებ
მა და არაფინანსური აქტივების ზრდამ
343,2 ათასი ლარი შეადგინა (2013 წ. –
273,4 ათასი ლ).

2012 წლიდან დღემდე, ხობის ბიუჯე
ტიდან 10-ზე მეტი მუნიციპალური პროგ
რამა და ამდენივე ქვეპროგრამა ფინან
სდება, მათ შორის: უმწეოთა სასადილოს
ბენეფიციარების ერთჯერადი კვება და
მომსახურება, მრავალშვილიანთა დახ
მარება, არასრულწლოვან ობოლთა
დახმარება, დახმარება ახალშობილთა
ოჯახებისთვის, სიღარიბეში მყოფი ოჯა
ხებისთვის წყლის ხარჯის ანაზღაურება
ყოველთვიურად, ხანძრით და სტიქიით
დაზარალებულთა დახმარება, ერთჯე
რადი ფულადი დახმარება ეკონომიკუ
რად შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის,
საოპერაციო (გადაუდებელი და გეგმური
ოპერაციები) ქიმიო, იოდო და სხივუ
რი თერაპიის მკურნალობის ხარჯების
დაფინანსება, ერთჯერადად, სათანა
დო საბუთების წარმოდგენისას, ავად
მყოფის საავადმყოფოდან გაწერამდე
,მხოლოდ პაციენტის მიერ გადაუხდელი
თანხის მიხედვით, დიალიზზე მყოფ მო
ქალაქეთა ყოველთვიური ფულადი დახ
მარება, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა
ყოველთვიური ფულადი დახმარება სა
ხურავის და გადასახურად საჭირო სხვა
მასალის შეძენა, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა
ერთჯერადი დახმარება, შშმ პირთა მა
ღალტექნოლოგიური
გამოკვლევების
(კორონაროგრაფია,
კომპიუტერული
ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული
ტომოგრაფია) დაფინანსება, სტიქიური
მოვლენების და ხანძრის შედეგად და
ზარალებულთა (საცხოვრებლის გარეშე
დარჩენილთა) ფინანსური დახმარება,
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების
შინმოვლის თანადაფინასება და სხვ.
სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სისტე
მის ფუნქციონირების, სიღატაკის დაძ
ლევისა და სიღარიბის შემცირების,
მოსახლეობის სოციალური მდგომარე
ობის შემდგომი გაუმჯობესებისა და და
საქმების უზრუნველყოფის მიზნით:
 შეიქმნება მდგრადი, ეფექტიანი,
კოორდინირებული
სოციალური
დაცვის სისტემის საკანონმდებლო
გარანტიები;
 გაუმჯობესდება სოციალური დაც
ვის მექანიზმები, ყოველი მოქალა
ქის სხვადასხვა სოციალური რისკე
ბისაგან დაცვის მიზნით;

 გაუმჯობესდება დასაქმებისა და
სოციალური გასაცემლების სისტე
მა;

 გაიზრდება სახელმწიფო მიზნობ
რივი პროგრამების ხარისხი და
ხელმისაწვდომობა
მუნიციპალი
ტეტის მოსახლეობის სოციალური
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებ
ლად;
 მუნიციპალიტეტის
სოციალურად
დაუცველი ოჯახები კვლავ უზრუნ
ველყოფილი იქნებიან საარსებო
შემწეობით;
 გაგრძელდება მიზნობრივი ჯგუფე
ბისათვის სოციალური პაკეტის გა
ცემა;
 გაგრძელდება
დემოგრაფიული
მდგომარეობის ხელშემწყობი ღო
ნისძიებების განხორციელება;
 გაიზრდება სოციალური დაცვის
სახელმწიფო პროგრამების მიზ
ნობრიობა და ეფექტიანობა ადგი
ლობრივი ხელისუფლების ჩართუ
ლობით;

 გაიზრდება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან სოციალური დაცვის სფე
როს დაფინანსება;
 დაიხვეწება და გაფართოვდება სო
ციალური სფეროს მუნიციპალური
პროგრამები.
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განათლებისა და მეცნიერ
 ების სფე
როში გადადგმული თითოეული ნაბიჯი
გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათ
ვლილი. ამის დასტურია ის, რომ 2012
წელთან შედარებით, მნიშვნელოვნად,
2,5-ჯერ გაიზარდა განათლებისა და
მეცნიერების დაფინანსება. 4-ჯერ გა
იზარდა სკოლამდელი განათლების,
თითქმის 2-ჯერ – ზოგადი განათლების,
5,3-ჯერ – პროფესიული განათლების და
2-ჯერ – უმაღლესი განათლების ბიუჯე
ტი. მასწავლებლის საბაზო ხელფასის
ზრდამ – 65%, ხოლო საშუალო ხელფა
სის – 120%-შეადგინა. 600 000-მდე მოს
წავლე უზრუნველყოფილია სასკოლო
სახელმძღვანელოებით. 2019 წლის 1
ოქტომბრიდან დაიწყო საჯარო სკოლე
ბისა და საბავშვო ბაღების პედაგოგთა
ხელფასების ზრდა და ეს პროცესი მომ
დევნო წლებშიც გაგრძელდება.
2013-2020 წლებში, საქართველოში,
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულე
ბათა მშენებლობა-რეაბლიტაციისა და
აღჭურვის მიზნით 427 მლნ 789,3 ათასი
ლარი დაიხარჯა. მათ შორის, 2017-2020
წლებში – 289 მლნ 137,8 ათასი ლარი.
2012-2020 წ.წ. დასრულებულია 68
ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, ამ
ეტაპზე მიმდინარეობს 4 ახალი საჯარო
სკოლის მშენებლობა, დასრულებულია
140-მდე სკოლის სრული რეაბ
 ილიტა
ცია, მათ შორის „ათასწლეულის გამოწ
ვევის ფონდი – საქართველოსა“ და სსიპ
– საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სა
აგენტოს მიერ სრულად რეაბილიტირ
და 91 საჯარო სკოლა, ნაწილობრივ სა
რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა
1300-ზე მეტ საჯარო სკოლის შენობას.
2017-2020 წლებში დასრულებულია
42 საჯარო სკოლის (მათ შორის, 19 მცი
რეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლა)
სამშენებლო სამუშაოები და მიმდინა
რეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის მშე
ნებლობა, ამასთან, მიმდინარე წელს
იგეგმება დამატებით 2 ახალი სკოლის
მშენებლობის დაწყება. დასრულებუ
ლია 83 სკოლის სრული რეაბილიტაცია,
მათ შორის „ათასწლეულის გამოწვე
ვის ფონდი – საქართველოსა“ და სსიპ
– საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სა
აგენტოს მიერ სრულად რეაბილიტირ
და 41 საჯარო სკოლა, ნაწილობრივ სა
რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა
500-ზე მეტ საჯარო სკოლის შენობას;
განათლებისა და მეცნიერების სამი
ნისტროს დაფინანსებით, საჯარო სკო
ლებში ფუნქციონირებს 608 სამედიცინო
კაბინეტი (სკოლის ექიმი). საჯარო სკო
ლებში დასაქმებულია 145 ფსიქოლოგი.
„ქართულმა ოცნებამ“ ფუნდამენტური
ცვლილებები განახორციელა პროფესი
ული განათლების სისტემის განსავითა
რებლად. 2013 წლიდან დღემდე პროფე
სიული განათლების განვითარებისთვის
სახელმწიფომ, ჯამში, 300 მილიონ ლარ
ზე მეტი გამოყო, მათ შორის, პროფესიუ
ლი კოლეჯების მშენებლობა/რეაბილი
ტაცია/აღჭურვის მიზნით დაიხარჯა 100
მლნ ლარზე მეტი. დაფუძნდა 8 ახალი
პროფესიული დაწესებულება და არსე
ბულ ქსელს დაემატა 16 ახალი ლოკაცია.
ყველა სახელმწიფო კოლეჯს ჩაუტარდა
სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,
აშენდა 2 ახალი საერთო საცხოვრებელი.
10-ზე მეტ პროფესიულ დაწესებულებას
ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია, მათ
გან 4 კოლეჯში რეაბ
 ილიტაცია განხორ
ციელდა უნივერსალური დიზაინის ნორ
ვეგიული სტანდარტის შესაბამისად. 14
პროფესიულ დაწესებულებაში მოეწყო
ინოვაციური ლაბორატორიები (FABLAB).
2021 წელს საკვალიფიკაციო ან/და მომ
ზადება/გადამზადების
პროგრამებზე
სტუდენტს/მსმენელებს პირველად მი
იღებენ ახლად განვითარებული კოლე
ჯები/ფილიალები კასპში, მარნეულში,
დუშეთში, ჩოხატაურში (გორაბერეჟოუ
ლი), ქედაში, ფოთსა და შუახ
 ევში. მიმ

განათლება

განათლების სისტემის განვითარება „ქართული ოცნების“ ერთ-ერ
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ
თველოში განხორციელდა ფუნდამენტური სისტემური ცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემის ფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და
იხვეწა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სის
ტემის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, დადგინდა და დაინერგა
ძირითადი სტანდარტები.
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2013 წლის შემდეგ საქართველოს მას
შტაბით საბავშვო ბაღები გახდა უფა
სო. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხობში
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდი
სა და განათლების დაწესებულებების
დაფინანსება. 2020 წელს განათლების
სფეროს ხარჯები და არაფინანსური აქ
ტივების ზრდა 2 მლნ 624,3 ათასი ლარით
განისაზღვრა, მათ შორის, 1 მლნ 704,5
ათასი, სკოლამდელი აღზრდისა და გა
ნათლების მიმართულებით, 2013 წელს კი
შესაბამისი მაჩვენებელი 1 მლნ 53,9 ათა
სი ლარი იყო.
2014-2021 წლებში გარემონტდა მუნი
ციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სა
ბავშვო ბაღები. მათ შორის:

2014-2018 წლებში – ხამისქურის, ჭა
ლადიდის, ახალსოფლის, ქვემო ქვალო
ნის, საჯიჯაოს, საგვიჩიოს, ბიის, ნოჯიხე
ვის №1 და №2, ქარიატის, 1 მაისის, ხეთის
№1, ახალი ხიბულის, ზუბის, პირველი
ხორგის, ძველი ხიბულისა და გურიფუ
ლის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცი
აზე სულ 654,5 ათასი ლარი დაიხარჯა;
შემოიღ
 ობა შუა ხორგის საბავშვო ბაღის
ეზო (8,2 ათასი ლარი); რეაბილიტაცია ჩა
უტარდა ქ. ხობის №1 და №2 საბავშვო ბა
ღებს ( 797,4 ათასი ლარი).
2015 წელს – ქ. ხობის № 1 და №2 საბავ
შვო ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციაზე, ჯამ
ში, 308,5 ათასი ლარი დაიხ
 არჯა.

2016 წელს – განხორციელდა ხობის
№1 საბავშვო ბაგა-ბაღის სრული რეაბი
ლიტაცია (488, 9 ათასი ლარი).
დინარეობს დამატებით 5 პროფესიულ
 ი
დაწესებულების/ფილიალის სამშენებ
ლო სამუშაოები, რომლებიც სამშენებ
ლო და სატრანსპორტო მიმართულე
ბებით საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამის კადრებს მოამზადებენ. 2018
წელს დამტკიცდა ახალი კანონი „პრო
ფესიულ
 ი განათლების შესახებ“, რო
მელმაც შესაძლებელი გახადა ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცესთან კიდევ
უფრო მეტად დაახლოება. რეფორმის
ფარგლებში, გაიზარდა ვაუჩერული და
ფინანსება; ჩამოყალიბდა პროფესიული
განათლების მართვის ახალი მოდელი,
რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებს
კერძო სექტორის ჩართულობას პროფე
სიულ განათლებაში; დაინერგა ინტეგრი
რებული პროგრამები, რომელთა გავლის
შემდეგ საბაზო (9 კლასი) განათლების
მქონე პირი სრული ზოგადი განათლების
ატესტატთან გათანაბრებულ დიპლომს
მიიღებს; შეიქმნა ზრდასრულთა მომზა
დება-გადამზადების
შესაძლებლობა,
რაც დააკმაყოფილებს შრომის ბაზრის
მოთხოვნებს; გაძლიერდა ინკლუზიური
პროფესიული განათლება და სხვ.
2012 წლის შემდეგ, 2,1-ჯერ, გაიზარ
და უმაღლესი განათლების დაფინან
სება. უმაღლესი განათლების ხელმი
საწვდომობის უზრუნველყოფისა და
სტუდენტთა მხარდაჭერის მიზნით: სა
ხელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო
გრანტებით ყოველწლიურად სრულად/
ნაწილობრივ ფინანსდება 30 000-მდე
სტუდენტი; გაიზარდა სოციალური პროგ
რამებისა და მაღალი აკადემიურ
 ი მიღწე
ვების მქონე სტუდენტთა მხარდაჭერის
(სტიპენდიების) პროგრამის დაფინანსე
ბა; სოციალური პროგრამებით, ყოველ
წლიურად, ფინანსდებიან სტუდენტები
უმაღლესი განათლების I-II საფეხურებზე
(წლიურ
 ი ბიუჯეტი 2 მლნ 725 ათასი ლარი);
დაფინანსება გამოეყოფათ უცხო ქვეყ
ნის მოქალაქეებს, რომლებიც საქარ
თველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სწავლას აგრძელე
ბენ ერთიანი ეროვნული/სამაგისტრო
გამოცდების შედეგების საფუძველზე
(წლიურ
 ი ბიუჯეტი – 285 ათასი ლარი); სა
ხელმწიფო აგრძელებს გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული
სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას
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რი საბავშვო ბაღი, მათგან 2 – ქ. ხობში,
ხოლო 23 – სოფლად.

(პროგრამის ბიუჯ
 ეტი – 5 მლნ ლარი); გა
იცემა სახელმწიფო სტიპენდიები წარმა
ტებული სტუდენტებისთვის (პროგრამის
ბიუჯეტი – 4,7 მლნ ლარი); დაფინანსებას
მოიპოვებენ სტუდენტები, რომლებიც
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული
უმაღლესი განათლების აღიარების სა
ფუძველზე სწავლას აგრძელებენ საქარ
თველოს უმაღლეს სასწავლებლებში
(პროგრამის ბიუჯეტი – 20 ათასი ლარი);
ყოველწლიურად ფინანსდება და, 20142019 წლებში, 800-ზე მეტი სასწავლო
სტიპენდია გაიცა წარმატებული ახალ
გაზრდების მსოფლიოს წამყვან უნივერ
სიტეტებში სწავლისათვის. 2016 წლი
დან ამოქმედდა და სახელმწიფოს მიერ
სრულად ფინანსდება მასწავლებლის
მომზადების 60-კრედიტიანი პროგრა
მები. 2019 წლიდან ამოქმედდა სკოლის
შემდგომი განათლებისათვის მომზადე
ბის პროგრამა. პროგრამაზე ჩარიცხვის
უფლებით, დადგენილი წესის შესაბამი
სად, სარგებლობენ ოკუპირებულ ტერი
ტორიებზე მცხოვრები პირები, რომლე
ბიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების/
საერთო სამაგისტრო გამოცდების გარე
შე ირიცხებიან საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,
სახელმწიფო აფინანსებს მათი სწავლის
საფასურს. 2019 წლიდან მსჯავრდადებუ
ლებს, რომლებიც წარმატებით ჩააბა
რებენ ერთიან ეროვნულ/სამაგისტრო
გამოცდებს, შესაძლებლობა აქვთ ის
წავლონ შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამებზე.
2012 წლის შემდეგ, 80%-ით გაიზარდა
სახელმწიფო ბიუჯეტით მეცნიერებისა
და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყო
ბის დაფინანსება. 2015 წლიდან სამეც
ნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების
დაფინანსება 2-ჯერ, ხოლო მეცნიერთა
ხელფასები, საშუალოდ, 3-ჯერ გაიზარ
და. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტე
ბისათვის ამოქმედდა პროგრამული და
ფინანსების მექანიზმი და სადღეისოდ
ფინანსდება 47 კვლევითი ინსტიტუცია.

სკოლამდელი აღზრდა და განათ
ლება

სკოლამდელი აღზრდისა და განათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საკუთარი
უფლებამოსილება და პრიორიტეტია.
ხობში ფუნქციონირებს 25 მუნიციპალუ

2017 წელს – საჯიჯაოს ადმინისტრა
ციულ ერთეულში, საბავშვო ბაგა-ბაღის
რეაბილიტაციას 174 ათასი ლარი მოხ
მარდა. სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარ
და ჭალადიდის საბავშვო ბაღს (70 ათასი
ლარი); განხორციელდა ხეთის საბავშვო
ბაღის სრული რეაბილიტაცია (412 ათასი
ლარი).
2018 წელს – საბავშვო ბაღებში მოწეს
რიგდა კვების ბლოკები და სველი წერ
ტილები. განხორციელდა საჯიჯაოსა და
ხეთის საბავშვო ბაღების სრული რეაბი
ლიტაცია.

2019 წელს – 2 საბავშვო ბაღს (ზემო
ქვალონი, ბია) ჩაუტ
 არდა სრული, 4 სა
ბავშვო ბაღს კი (ხამისქური, თორსა,
ახალსოფელი, პატარა ფოთი) – ნაწი
ლობრივი რეაბილიტაცია. დასრულდა:
პატარა ფოთის საბავშვო ბაღის სარე
აბილიტაციო სამუშაოები (15,2 ათასი
ლარი); ნოჯიხევის ადმინისტრაციული
ერთეულის სოფელ დასახლებაში №1
საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვის სა
მუშაოები (7,4 ათასი ლარი); სოფელ ბია
ში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (32,3
ათასი ლარი); ახალსოფელში საბავშვო
ბაღის შენობის ნაწილობრივი რეაბი
ლიტაცია (15,4 ათასი ლარი). სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით, საბავშვო
ბაღებში მოწესრიგდა სამზარეულოე
ბი და სველი წერტილები. ტრენინგები
გაიარეს კვების ბლოკის პერსონალმა.
განხორციელდა ზემო ქვალონის საბავ
შვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; ნა
წილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტ
 არდა
სოფელ თორსის, ხამისქურის, პატარა
ფოთის, ძველი ხიბულის, ნოჯიხევის №2
საბავშვო ბაღებს.
2020 წელს განხორციელდა საბავშვო
ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის
მეორე ეტაპის სამუშაოები: 6 საბავშვო
ბაღის (ხამისქური, თორსა, გურიფული,
პატარა ფოთი, ახალსოფელი, ნოჯიხევის
№2) რემონტი; თორსა-დღვაბის საბავ
შვო ბაღის რეაბილიტაციის ბოლო ეტა
პი (14 ათასი ლარი); ხამისკურის საბავ
შვო ბაღის რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპი
(16,7 ათასი ლარი); ნოჯიხევის №2 ბაღის
სველი წერტილის რეაბილიტაცია (541
ლარი); პატარა ფოთის საბავშვო ბაღის
რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპი (12,1 ათა
სი ლარი); გურიფულის საბავშვო ბაღის
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (9,4 ათა
სი ლარი); შუა ხორგის ადმინისტრაცი
ულ შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
(460 ათასი ლარი). გამოიცვალა სოფელ 1
მაისის საბავშვო ბაღის სახურავი და შე

მოიღობა ეზო. რეაბ
 ილიტაცია ჩაუტარდა შავღელეს,
საგვიჩიოს, ზუბის, ახალი ხიბულის, ქვემო ქვალონის,
გაღმა ხორგის საბავშვო ბაღებს.

2020 წელს დაიწყო და ამჟამად მიმდინარეობს სო
ფელ პირველი ხორგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
(500 ათასი ლარი).
საერთო ჯამში, 2015-2021 წლებში, ხობის მუნიცი
პალიტეტში, საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა/
რეაბილიტაციის 29 პროექტი განხორციელდა, რაზეც,
სულ, 2 მლნ 254 ათასი ლარი დაიხარჯა.

შესრულებული სამუშაოების შედეგად, 2021 წელს,
2013 წელთან შედარებით, საბავშვო ბაღებში აღსაზ
რდელთა რაოდენობა 763-დან 1100-მდე გაიზარდა.
ასევე 1,2-დან 3,71 ლარამდე გაიზარდა კვების თანხა
თითოეულ აღსაზრდელზე, გაფართოვდა და სრულფა
სოვანი გახდა ბავშვების კვების რაციონი.
2016 წელს ხობის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღში გაიხსნა
სასკოლო მზაობ
 ის საპილოტე ჯგუფი, 2017 წლიდან კი
სასკოლო მზაობის პროგრამა დაინერგა 12 საბავშვო
ბაღში და შერეულ ასაკობრივ ჯგუფებში. პროგრამაში
ჩართულია ხობის 25 საბავშვო ბაღის 12 სააღმზრდე
ლო ჯგუფის 278 აღსაზრდელი, შერეულ ასაკობრივ
ჯგუფში – 69 ბავშვი.
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწე
სებულებებში დასაქმებულია 56 აღმზრდელ-მასწავ
ლებელი (მათგან 12 – სასკოლო მზაობის ჯგუფებში).
საბავშვო ბაგა-ბაღებს 9 ექიმი და 3 ფსიქოლოგი ემსა
ხურება. საბავშვო ბაღების აღმზრდელთა ხელფასე
ბი, 2012 წელთან შედარებით, 160 ლარიდან 450 ლა
რამდე გაიზარდა.

ზოგადი განათლება

ხობის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 სა
ჯარო სკოლა (ქალაქში – 2, სოფლად – 24), სადაც 3370
მოსწავლე და 502 მასწავლებელია. მულტიდისციპლი
ნური გუნდის მიერ, 2020 წლის მაისის მდგომარეობ
 ით,
იდენტიფიცირებულია 25 სსსმ მოსწავლე. 6 საჯარო
სკოლაში საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოე
ბას 12 მანდატური იცავს. ექიმის კაბინეტი ფუნქციო
ნირებს 5 საჯარო სკოლაში. საჯარო სკოლებს 5 ექიმი
ემსახურება.

2013-2021 წლებში, ზოგადი განათლების სფერო
ში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს პრიორ
 იტეტული მიმართულებების
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტში განხორცი
ელდა სხვადასხვა მიზნობრივი, საგანმანათლებლო
და ტრენინგ-პროგრამები, მათ შორის: პროგრამაში
„დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“, საზაფხულო
სკოლებში, 2013– 2019 წლებში, 166 მოსწავლე ჩაერთო.
2015-2018 წლებში, სასწავლო აქტივობების ხელშეწყო
ბის პროგრამით, საჯარო სკოლებში 55 სასკოლო პრო
ექტი/არაფორმალური განათლების წრე დაფინანსდა,
2017-2018 წლებში, ფინანსურად ხელი 106 სასკოლო აქ
ტივობას შეეწყო. საგანმანათლებლო დაწესებულებე
ბის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის პროგრამით, 2019 წელს, ხობის 2 სა
ჯარო სკოლას 25 კომპიუტ
 ერი გადაეცათ.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით,
2013-2019 წლებში, ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებ
ში, ჯამში, ხობის სკოლების 2925 მოსწავლე მონაწილე
ობდა. ინტელექტ-ჩემპიონატებში, 2017-2019 წლებში,
1327 მოსწავლე. სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადებში,
2018 წელს, 530 მოსწავლე. 2018-2019 წლებში, ოპტიკუ
რი კავშირითა და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით
ხობის საჯარო სკოლების აღჭურვის 23 პროექტი და
რადიოტექნოლოგიითა და გაუმჯობესებული კავში
რის სიჩქარით უზრუნველყოფის 30 პროექტი განხორ
ციელდა. 2015-2019 წლებში, მუნიციპალიტეტში, საჯა
რო სკოლების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით, სასკოლო ავეჯით, სპორტული ინვენტარითა და
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვის
55 პროექტი განხორციელდა. 2020 -2021 წლებში, „ახა
ლი სკოლის მოდელში“, მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო
სკოლა ჩაერთო. მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნ
ველყოფის პროგრამით 25 საჯარო სკოლის (85 მიმარ
თულება) 1696-მა მოსწავლემ ისარგებლა. 2017-2020
წლებში, საჯარო სკოლებს, საერთო ჯამში, 986 სასკო
ლო ჟურნალი და 89110 სახელმძღვანელო უსასყიდ
ლოდ გადაეცათ. 2013-2019 წლებში, პროგრამით „ჩემი
პირველი კომპიუტერი“ პირველკლასელებს საჩუქ
რად 2006 კომპიუტერი გადაეცათ, 153 – კლასის დამრი
გებლებს, „წარჩინებულ მოსწავლეთა წახალისების“
პროგრამით კი 230 – წარჩინებულ მოსწავლეებს. იმავე
პერიოდში, ხობის საჯარო სკოლებში, ჯამში, 232 ოქ
როს და ვერცხლის მედალოსანი გამოვლინდა. მას
წავლებელთა პროფესიული განვითარების მიზნობ
რივი პროგრამებით, კონსულტანტ-მასწავლებლებმა,
ადგილობრივმა და უცხოელმა მასწავლებლებმა გაი
არეს ტრენინგ-მოდულები.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინ
ფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამით, 20132021 წლებში, ხობის მუნიციპალიტეტში საჯარო სკო
ლების ნაწილობრივი რეაბილიტაციის 33 პროექტი

განხორციელდა. ადაპტირებულია 20 საჯარო სკოლა;
ცენტრალური გათბობის სისტემით აღჭურვილია – 6.
მათ შორის:
2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტ
 არდა 9 საჯარო სკო
ლას (ბიის, ზემო ქვალონის, ხეთის, საჯიჯაოს, ნოჯი
ხევის, პირველი მაისის, პატარა ფოთის, ხობის №1 და
№2), რაზეც სულ 425,1 ათასი ლარი დაიხარჯა.
2014 წელს – 7 სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტა
ცია (ქარიატის, ნოჯიხევის №1, ხამისქურის, ძველი ხი
ბულის, შუა ხორგის, საჯიჯაოს №1 და ქ. ხობის №1) სულ
546,3 ათასი ლარით დაფინანსდა.
2015 წელს ჩატარდა 6 სკოლის (ქ. ხობის №1, შავღე
ლეს, გურიფულის, თორსის, საგვიჩიოსა და საჯიჯაოს
№1) სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სამედიცინო ოთა
ხი მოეწყო 2 სკოლაში (შუა ხორგისა და საჯიჯაოს №1),
რაზეც, ჯამში, 614,2 ათასი ლარი დაიხ
 არჯა.
2016 წელს განხორციელდა 2 სკოლის (გურიფული
სა და საჯიჯაოს №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 2
სკოლაში (ხეთისა და ჭალადიდის) მოეწყო სამედიცი
ნო ოთახი (სულ 109 ათასი ლარი); განხორციელდა კო
ლეჯ „ფაზისის“ ღობის მოწყობის სამუშაოები (160 ათა
სი ლარი).
2017 წელს განხორციელდა 5 საჯარო სკოლის –
ახალსოფლი, თორსის, შავღელეს, ქ. ხობის №1 და
ჭალადიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქვემო
ქვალონის №1 საჯარო სკოლის პროექტირება/მშენებ
ლობა;
2018 წელს: სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლაში
მოეწყო გათბობის სისტემა (92,3 ათასი ლარი); სოფელ
საჯიჯაოს №1 საჯარო სკოლაში შშმ პირებისთვის მო
ეწყო სპეციალურიამწე და წინაფრა (51 ათასი ლარი).
2019 წელს – სკოლების სახელმწიფო პროგრამით,
ხობის მუნიციპალიტეტში 4 საჯარო სკოლის (ზემო ქვა
ლონის, საჯიჯაოს №1 და №2, შუა ხორგის) სველი წერ
ტილების მოწყობა-რეაბილიტაციაზე, ცენტრალური
ბიუჯეტიდან 157,2 ათასი ლარი დაიხარჯა. ასევე, გან
ხორციელდა საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის 11
პროექტი (ჯამში, 598 ათასი ლარი).
2020 წელს – სკოლების სახელმწიფო პროგრამით,
ხობის საჯარო სკოლებში სველი წერტილების მოწყო
ბის 10 პროექტის განსახორციელებლად, სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან, საერთო ჯამში, 415, 7 ათასი ლარი დაი
ხარჯა.
2019-2020 წლებში ხობის მუნიციპალიტეტში საჯა
რო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის 21 პრო
ექტი განხორციელდა, რაზეც, საერთო ჯამში, 1 მლნ
10,8 ათასი ლარი დაიხარჯა.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინან
სებით მიმდინარეობს: ქვემო ქვალონის №1 საჯარო
სკოლის მშენებლობა, სახელშეკრულებო ღირებულე
ბით – 4 მილიონ 100,4 ათასი ლარი; სოფელ შავღელეს
საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია – 2 მილიონ
371,6 ათასი ლარი.

პროფესიული განათლება

ხობში, 2018 წელს დაფუძნდა სსიპ კოლეჯი „ფაზი
სის“ ფილიალი, სადაც მსურველთა გადამზადება თა
ნამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ხორციელ
დება.
კოლეჯი „ფაზისი“ მრავალპროფილურია და აღჭურ
ვილია უახლესი ტექნიკითა და მანქანა-დანადგარე
ბით. კოლეჯი ადაპტირებულია (სველი წერტილები,
ლიფტი, პანდუსები) შშმ პირებისთვის.
2020 წელს კოლეჯს ხობის ფილიალში სტუდენტე
ბის მიღების უფლება მოპოვებული აქვს შემდეგ პრო
ფესიულ პროგრამებზე: ფერმერობა მეთევზეობ
 აში,
ელექტროობა, სტილისტი, მსუბუქი ავტომობილის
ძრავის შეკეთება, ფერმერი, მემცენარე, აგრომექანი
ზაცია.
2021 წლის მიღების ფარგლებში, კოლეჯ „ფაზისის“
ხობის ფილიალი დაინტერესებულ პირებს 7 პროფე
სიულ საგანმანათლებლო პროგრამას სთავაზობს:
ფერმერი მემცენარე, მსუბუქი ავტომობილის ძრავის
შეკეთება, სტილისტი, ელექტროობა, აგრომექანიზა
ცია, მებაღეობ
 ა, ფერმერობა მეთევზეობაში. მათ შო
რის, 2 პროგრამა ინტეგრირებული მიდგომით ხორცი
ელდება. კოლეჯმა ქ. ხობში სტუდენტების მიღება 2019
წლიდან დაიწყო – ჩაირიცხა 35 სტუდენტი, მათ შორის
2 – სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქო
ნე პირი, 2020 წელს – 25 სტუდენტი, საგანმანათლებ
ლო პროგრამებში ჩართული სტუდენტების საერთო
რაოდენობამ კი 60 შეადგინა, მათ შორის 2 – სსსმ პირი.
2017-2020 წლებში, სკოლის მოსწავლეებში პროფე
სიული უნარების განვითარების მიზნით, ხობის 6 საჯა
რო სკოლის ბაზაზე ჩატარდა საორიენტაციო კურსები,
რომლის ფარგლებშიც 10 პროექტი განხორციელდა.
2020 წელს ხობის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმარ
თველობისა და ადმინისტრირების 16 კურსდამთავრე
ბული იყო.

„ქართული ოცნების“ უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტების – განათლებისა და მეცნიე
რების მიმართულებით განხორციელდება:

 საჯარო დაწესებულებებში ადრეული და სკოლამ
დელი განათლება დარჩება უფასო;
 გაიზრდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან ადრეულ
 ი
და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაფი
ნანსება;
 დაგეგმილია: საბავშვო ბაღის აშენება ქარიატის
ადმინისტრაციულ
 ი ერთეულში (475 ათასი ლარი),
ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ
 ი ერთეულის სო
ფელ დასახლებაში საბავშვო ბაღის ნაწილობრივ
რეაბილიტაცია (15,5 ათასი ლარი), შავღელეს ად
მინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის ეზოს
კეთილმოწყობა (15,5 ათასი ლარი), შუა ხორგის ად
მინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის ეზოს
კეთილმოწყობა (31 ათასი ლარი); 2022-2023 წლებში
იგეგმება სოფელ ჭალადიდის, პირველი მაისისა და
ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ
 ი ერთულის სო
ფელ ზუბში საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტა
ცია; საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი
იქნება აღსაზრდელთა ტრანსპორტით მომსახურე
ბა;
 განხორციელდება ღონისძიებები სპეციალური სა
ჭიროებ
 ის მქონე ბავშვებზე მორგებული განათლე
ბის მომსახურების უზრუნველსაყოფად;
 მნიშვნელოვნად გაიზრდება ზოგადი განათლების
საბიუჯეტო დაფინანსება, გაიზრდება მასწავლე
ბელთა და სკოლის ადმინისტრაციული პერსონა
ლის შრომის ანაზღაურება;
 რეფორმის ფარგლებში დაინერგება მოსწავლის
განვითარებაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლე
ბის პრინციპები;
 მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელ
დება ხობში იდენტიფიცირებული 6-დან 16 წლამდე
სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ოჯახებთან/
ფაქტობრივ მეურვეებთან კომუნიკაცია ბავშვების
განათლების უფლების უზრუნველყოფის მიზნით.
 გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკო
ლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები.
მათ შორის, ამჟამად მიმდინარეობს და 2021 წელს
დასრულდება 300 მოსწავლეზე გათვლილი, სოფელ
ქვემო ქვალონის №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა;
სკოლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
(ინფრასტრუქტურის სამინისტრო) განხორციელდე
ბა ნოჯიხევის №2 საჯარო სკოლის სახურავის რეა
ბილიტაცია – 112,7 ათასი ლარი;
 უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში არ
სებული საჯარო სკოლების მოსწავლეების, მასწავ
ლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის
მონაწილეობა/ჩართულობა სამინისტროს მიერ
განხორციელებულ პროგრამებში, მათ შორის –
ტრენინგკურსებში;
 გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში განათლების ად
მინისტრირების სფეროში მომუშავე თანამშრო
მელთა პროფესიულ
 ი განვითარების ხელშემწყობი
ღონისძიებების განხორციელება.
 გაიზრდება პროფესიულ
 ი საგანმანათლებლო და
მომზადება-გადამზადების პროგრამების ხელმი
საწვდომობა, შემუშავდება პროფესიული განათლე
ბის მიღმა მყოფი მოწყვლადი ჯგუფების იდენტი
ფიკაციისა და პროფესიულ განათლებაში ჩართვის
მექანიზმები;
 პროფესიულ
 ი განათლების ხარისხის უზრუნველ
ყოფის მიზნით, დაინერგება კვალიფიკაციების
ახალი ჩარჩო, საგანმანათლებლო დაწესებულება
თა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები და პრო
ცედურები, კრედიტების ახალი სისტემა და კერძო
სექტორის მიერ/მონაწილეობით პროფესიულ
 ი
სტანდარტების შემუშავების წესი;
 ამოქმედდება პროფესიული განათლების მასწავ
ლებლის შედეგებზე ორიენტირებული
შრომის
ანაზღაურ
 ების ახალი სქემა;
 გაიზრდება უმაღლესი განათლების საბიუჯ
 ეტო და
ფინანსება, შემუშავდება უმაღლესი განათლების
სისტემის დაფინანსების ახალი მოდელი, რომე
ლიც ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო დაწესე
ბულების მდგრად განვითარებასა და სასწავლო
პროცესის სწავლის შედეგებზე ორიენტირებას;
 განხორციელდება უმაღლესი განათლების ხარის
ხის განვითარების მხარდამჭერი ღონისძიებები;
 შემუშავდება და დამტკიცდება საქართველოში
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარე
ბის სტრატეგიული გეგმა, რომლის მთავარი მი
ზანი იქნება ქვეყნის ეკონომიკის სტრატეგიულ
 ი
განვითარების მოთხოვნებსა და საზოგადოების სა
ჭიროებ
 ებზე ორიენტირებული ინსტიტუციების გან
ვითარების ხელშეწყობა.
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კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული პოლიტიკა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, 2012 წლის
ოქტომბრიდან, საქართველომ მიაღწია არსებით წინსვლას, პრაქ
ტიკულად, ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღე
ბა ექცევა კულტურის განვითარებას, ისტორიული და კულტურული
მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობასა და აღდგენა-რესტავრაციას,
ქვეყანაში სპორტის განვითარებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრებას. ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნე
ბისა და ამოცანების განხორციელებას.
კულტურა

ხობის მუნიციპალიტეტში ფუნქციო
ნირებს მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებული შემდეგი დაწესებულებები:
ძუკუ ლოლუას სახელობის ქართული
ხალხური სიმღერის მუზეუმი, ხეთის
მხარეთმცოდნეობისა და საბრძოლო
დიდების მუზეუმი, ალ. მირცხულავას
სახელობის ლიტერატურის მუზეუმი
„სამეგრელო“, თედო სახოკიას სახე
ლობის ცენტრალური ბიბლიოთ
 ეკა,
12 სასოფლო ბიბლიოთეკა (ხეთა, ხა
მისკუმი, თორსა, 1 მაისი, საგვიჩიო,
ჭალადიდი, შუა ხორგა, ქვემო ქალო
ნი, საჯიჯაო, ზუბი, ახალი ხიბულა და
ძველი ხიბულა), კულტურის სახლები
(ხობის, საჯიჯაოსა და ქვემო ქვალო
ნის), 7 სასოფლო კლუბი (ბია, ახალი
ხიბულა, ზუბი, პირველი ხორგა, თორ
სა, ყულევი და პირველი მაისი), ხობის
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი,
კომპიუტერული სწავლებისა და მომსა
ხურების ცენტრი, კულტურის სასახლე
(ფოლკლორული ანსამბლი „კოლხეთი“,
თეატრალური წრე/ერთი მსახიობ
 ის
თეატრი, სამუსიკო სკოლა, სამუსიკო
სტუდია ,,აისი“, საესტრადო სიმღერის
შემსწავლელი წრე).
მუნიციპალიტეტში
განხორციელ
და ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები,
რომლებმაც რადიკალურად შეცვალეს
კულტურის სფეროს მომსახურებისა
და ლოკაციის ადგილები. 2013 წელს
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა
სფეროს მუნიციპალური პოლიტიკის
განმახორციელებელი რამდენიმე არა
სამეწარმეო არაკომერციული იურიდი
ული პირი. გატარებული რეფორმის შე
დეგად ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“ და
ა(ა)იპ ,,განათლების ცენტრი“ გაერთი
ანდა და ახალ გაერთიანებულ სტრუქ
ტურას ფუნქციურად დაემ
 ატა საგამომ
ცემლო საქმიანობა (გამოიცემა გაზეთი
„ხობის მოამბე“), მასვე შეუერთდა ყო
ფილი პროფსასწავლებლის სახელოვ
ნებო და სახელობო-შემოქმედებითი
სპეციალობები. შედეგად ჩამოყალიბ
და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის
კულტურულ-საგანმანათლებლო საზო
გადოებრივი ცენტრი“.
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის
კულტურულ-საგანამანთლებლო საზო
გადოებრივი ცენტრისა“ და ადგილობ
რივი მერიის თანადგომით, არაერთი
კულტურული, სპორტული და საგანმა
ნათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიება
განხორციელდა. მათ შორისაა: დედი
სა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება, 9 აპრილისა და ფაშიზმზე
გამარჯვების წლისთავისადმი მიძღვნი
ლი პროექტები, პირველი პრეზიდენ
ტის, ზვიად გამსახურდიას დაბადების
დღის აღნიშვნა, 2008 წლის აგვისტოს
ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძ
ღვნილი რექვიემი, საზეიმოდ აღინიშნა
26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებ
ლობის დღე, მუნიციპალიტეტის საჯარო
სკოლების კურსდამთავრებულთათვის
გაიმართა კონცერტი მოწვეული ცნო
ბილი სახეების, ჯგუფებისა და დიჯეის
მონაწილეობით. ასევე, ბავშვთა საერ
თაშორისო დღეს ხორციელდება სხვა
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ათასი ლარი); 2017 წელს – სოფელ ზემო
ქვალონის წმ. გიორგის ეკლესიის რე
აბილიტაცია, რაზეც 226,3 ათასი ლარი
დაიხარჯა.

ძველ ხიბულაში, ფონდ „ქართუს“
დაფინანსებით, განხორციელდა ზვიად
გამსახურდიას მემორიალ
 ური სახლის
სრული რეაბილიტაცია. ასევე ხიბულა
ში, „ქართუს“ დაფინანსებით, მიმდინა
რეობს სამონასტრო კომპლექსის მშე

სოფელ ძველ ხიბულაში ზვიად გამსახურდიას მემორიალურ სახლი

დასხვა აქტივობები, დაუნის სინდრო
მის მსოფლიო დღისა და შშმ პირთა
დღეების აღნიშვნა. სამუსიკო, მოსწავ
ლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის
ცენტრში, ტრადიციისამებრ, სასწავ
ლო წლის დასასრულს იმართება შემა
ჯამებელი აკადემიური კონცერტი და
გამოსაშვები გამოცდები. სალოტბა
რო სკოლის მგალობელთა გუნდმა, ქო
რეოგრაფიულმა და ფოლკლორულმა
ჯგუფებმა მონაწილეობ
 ა მიიღეს სხვა
დასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტი
ვალებში. საფუძველი ჩაეყარა სახალ
ხო დღესასწაულს – „მე მიყვარს ხობი“.
ყოველწლიურად ტარდება ეროვნული
დღესასწაული „ცოტნეობა“. საახალ
წლო-საშობაო კვირეულის ფარგლებში,
იმართება ღონისძიებები სამუსიკო სკო
ლასა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ცენტრში. კულტურის ცენტრმა მოაწყო
„ნაძვისხის ზეიმი“ და საახალწლო კონ
ცერტი მოწვეული ცნობილი მუსიკალუ
რი ჯგუფისა და ადგილობრივი შემსრუ
ლებლების მონაწილეობით.

მუზეუმების საერთაშორისო დღი
სადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარ
გლებში, ძუკუ ლოლუას სახელობის
ქართული ხალხური სიმღერის მუზე
უმსა და ხეთის მხარეთმცოდნეობისა
და საბრძოლო დიდების მუზეუმში, გა
იმართა თვითნასწავლი მხატვრისა და
ფოტოგრაფის ნახატების და ფოტონა
მუშევრების, ხალხური რეწვის ნიმუშე
ბის გამოფენა-დათვალიერება. ხობის
(ხეთის) საბრძოლო დიდებისა და მხა
რეთმცოდნეობის მუზეუმში „მაჩხომე
რისა“ და „ჯეგეთას“ არქეოლოგიური
გათხრების დროს აღმოჩენილი არტე
ფაქტები გამოიფ
 ინა.

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო
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2014-2021 წლებში, მნიშვნელოვნად
წინარეხი
გაიზსოფელი
არდა საზ
ოგადოების ჩართულო
ბა კულტურულ ცხოვრებაში. მუნიციპა
ლიტეტში იმართედა ახალი წიგნების
პრეზენტაციები, შემეცნებითი ვიქტო
რინები, ლიტარატურული საღამოები,
გასვლითი პროექტები სკოლებსა და
საბავშვო ბაღებში, თემატური საუბ
რები, ლიტერატურული საღამოები,
ტრადიციული ღონისძიებ
 ა – „ღამე მუ

ზეუმში“, რეწვისა და ხალხური ნიმუშე
ბის გამოფენა, ტარდება მნიშვნელო
ვანი თარიღებისა და ღვაწლმოსილი
ადამიანებისადმი მიძღვნილი ღონის
ძიებები, მუსიკალური კონკურსები და
კონცერტები, ეწყობა გამოფენები. და
იდგა პრემიერები (სპექტაკლები: „ჯას
ტაგანი“ და „მავთულხლართი“, საბავ
შვო თეატრალური დასის პრემიერა,
ერთი მსახიობის თეატრის პრემიერ
 ა;
თოჯინების სპექტაკლის პრემიერა),
გაიმართა ანიმაციური ფილმების სა
ერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“
(ანიმაციური ხელოვნების განვითა
რება საქართველოში, ქართული ხე
ლოვნების ინტეგრაცია მსოფლიოში).
„ანიმაციის განვითარების ფონდის“
ორგანიზებით, ხობელმა მოსწავლე
ებმა, პროფესიონალ ანიმატორებთან
ერთად, ანიმაციურ
 ი ფილმის შექმნაზე
იმუშავეს, გაეცნენ ანიმაციის ტექნო
ლოგიებსა და კომპიუტერულ პროგრა
მებს; სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებ
მა მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში
– „სამეგრელოს ვარსკვლავები“ (ვალე
რიან შიუკაშვილი პატრონაჟით) და სხვ.
2015-2021 წლებში განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაციის პროექტები. მათ შო
რის:

2015-2016 წლებში, რეგიონული გან
ვითარების ფონდის დაფინანსებით,
ქ. ხობის კულტურის სასახლეს ჩაუტ
 არ
და რეაბილიტაცია (738,8 ათასი ლა
რი), 2017 წელს კი კულტურის სასახლის
რემონტის მეორე ეტაპის სამუშაოებს
349,8 ათასი ლარი მოხმარდა; 1 მაისის
ადმინისტრაციულ ერთეულში ბიბლი
ოთეკის სარემონტო სამუშაოებზე 16,3
ათასი ლარი დაიხ
 არჯა.

2015-2017 წლებში, განხორციელდა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
– ხობის მონასტრის საეპისკოპოსო
სასახლის სრული რეაბილიტაცია (491

ნებლობა – შენდება სამრევლო სკოლა
და პარკი. ხიბულაში მიმდინარე პრო
ექტების მშენებლობაზე, „ქართუ“ ფონ
დიდან, ჯამურად, 6 მლნ ლარზე მეტი
იხარჯება.
2020-2021 წლებში – საჯიჯაოს კულ
ტურის სახლის სარეაბილიტაციო სა
მუშაოებზე საერთო ჯამში, 128,3 ათასი
ლარი დაიხარჯა.
2021 წლის იანვრიდან სამუსიკო
სკოლა გახდა უფასო.

სპორტი

ხობის
მუნიციპალიტეტში
ფუნ
ქციონირებს მუნიციპალიტეტის მარ
თვაში არსებული ა(ა)იპ საფეხბურთო
კლუბი „კოლხეთი“ (21 ფეხბურთელი
3 მწვრთნელი (1 – A ლიცენზია; 1 – B
ლიცენზია, 1 – C ლიცენზია) და სასპორ
ტო სკოლის ასაკობრივი ჯგუფები (141
მოსწავლე, 9 მწვრთნელი (4 – C ლი
ცენზია; 4 –B ლიცენზია; 1 -A ლიცენზია).
ქალთა გუნდი (მწვრთნელი: 2 ლიცენ
ზია B-C; ფეხბურთელი – 20); ასპარე
ზობს ქალთა უმაღლეს ლიგაში.

2020 წელს სპორტის სფეროს ხარჯე
ბი და არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,2 ათასი ლარით განისაზღვრა.
2021 წლისთვის საზოგადოებრივ
ცენტრში, სპორტის 14 სახეობაში, 228
სპორტსმენი და 17 მწვრთნელია (მათ
შორის, 5 – საქართველოს დამსახურე
ბული მწვრთნელი) გაერთიანებული.
საფეხბურთო კლუბ ,„კოლხეთის“ ძი
რითადი გუნდის დაფინანსებას ახორ
ცილილებს საქართველოს ფეხბურთის
განვითარების ფონდი, ხოლო მუნიცი
პალიტეტის ბიუჯ
 ეტით ფინანსდებიან
ასაკობრივი ჯგუფები და ქალთა გუნდი.

მუნიციპალიტეტში სპორტის პრი
ორიტეტული სახეობებია: ფეხბურთი,
ბერძნულ-რომაულ
 ი ჭიდაობა, ჭადრა
კი, მკლავჭიდი, რაგბი, ძალოსნობა, ძი

უდო, სამბო, ბილიარდი, კრივი, მძლე
ოსნობა და ტაეკვონდო.

მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები
აქტიურად მონაწილეობ
 ენ მუნიციპა
ლურ, რეგიონულ, რესპუბლიკურ, საერ
თაშორისო ტურნირებში და საუკეთესო
შედეგებს აღწევენ – სხვადასხვა დროს,
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, მათ
მოპოვებული აქვთ მსოფლიო ჩემპიო
ნის, ევროპისა და საქართველოს ჩემ
პიონის არაერთი ტიტული.
2014-2021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის სპორტული ობიექ
ტების მშენებლობა-რეაბ
 ილიტაციის
არაერთი პროექტი:

2014 წელი – ხეთის თემის სოფელ
საქირიოშ
 ი მინი სპორტული მოედნის
მოწყობა (30,9 ათასი ლარი); საჯიჯაოს
ადმინისტრაციული
ერთეულისთვის
სპორტული ინვენტარის შეძენა (18,8
ათასი ლარი); შუა ხორგის თემში მინი
სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია
(38,1 ათასი ლარი); ჭალადიდის ადმი
ნისტრაციული ერთეულში (ცენტრი)
მინი სტადიონის სარემონტო სამუშაო
ები (2,9 ათასი ლარი); გურიფულის ად
მინისტრაციულ
 ი ერთეულის სოფელ
მეორ
 ე გურიფულში მინი საფეხბურთო
მოედნის კეთილმოწყობის სამუშაოები
(4,9 ათასი ლარი);
2015 წელი – ხობის ცენტრალური
სტადიონის აღდგენის პროექტირება
(12,7 ათასი ლარი); გამოღმა შუა ხორ
გაში არსებული მინი საფეხბურთო
სტადიონის კეთილმოწყობა (1,4 ათასი
ლარი); ყოფილი კინოთეატრის (,,თუ
თარჩელა”) შენობაში მრავალფუნქცი
ური სპორტული დარბაზის მოწყობის
პროექტირება (40 ათასი ლარი);
2015-2016 წლებში – აშენდა კულტუ
რულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზ
რდული ცენტრი, რაზეც 1 მლნ 88,7 ათა
სი ლარი რეგიონ
 ული განვითარების
ფონდიდან დაიხარჯა.

2016 წელს – დაიწყო ქ. ხობის ცენ
ტრალური სტადიონის აღდგენა (445
ათასი ლარი, რეგიონული განვითარე
ბის ფონდის დაფინანსება). ასევე გან
ხორციელდა: ქვემო ქვალონის ადმი
ნისტრაციული ერთეულში სპორტული
დარბაზის სველი წერტილების მოწ
ყობა (4,9 ათასი ლარი); ახალსოფლის
ადმინისტრაციული ერთეულში საფეხ
ბურთო სტადიონ
 ის შეღობვა (16 ათასი
ლარი); შუა ხორგის ადმინისტრაციული
ერთეულში ცენტრალურ სტადიონზე
არსებული გასახდელის შენობის სა
რეაბილიტაციო სამუშაოები (8,4 ათასი
ლარი); ქ. ხობის სტადიონების მშენებ
ლობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-შე
ნახვა (14,4 ათასი ლარი).

სოფელ მეორე გურიფულში (98,7 ათასი
ლარი).

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქ
მეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით,
სპორტულმა ფედერაციებმა მუნიცი
პალიტეტში სხვადასხვა სახეობის
შიდაჩემპიონატები ჩაატარეს, სამი
ნისტრომ ქუჩის სავარჯიშო მოწყობი
ლობების მშენებლობა და სხვადასხვა
მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენაც
დააფინანსა, ჩატარდა სხვადასხვა
სპორტული ღონისძიება. მათ შორის:
2013-2016 წლებში, სპორტულმა ფედე
რაციებმა მუნიციპალიტეტში 1 შიდა
ჩემპიონატი ჩაატარეს (15,2 ათასი ლა
რი). სამინისტრომ 1 ქუჩის სავარჯიშო
მოწყობილობის მშენებლობაც დაა
ფინანსა (14,3 ათასი ლარი). ასევე სა
მინისტროს ჩართულობით, 2018-2020
წლებში, მუნიციპალიტეტში ჩატარდა
ევროპის სპორტის კვირეული, აღი
ნიშნა საერთაშორისო დღე – „სპორტი
მშვიდობის და განვითარებისთვის”.

ახალგაზრდული პოლიტიკა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ცენ
ტრის ორგანიზებით მუნიციპალიტეტ
ში არაერთი პროექტი განხორციელდა.
მათ შორის: დედაენის დღისადმი მიძ
ღვნილი ღონისძიება, პოეზიის საათ
 ი,
ევროპის დღისადმი მიძღვნილი აქტი
ვობა; ნორჩ მხატვართა თემატური გა
მოფენა; ცენტრში შემავალი წრეების
შემაჯამებელი მეცადინეობები, ანიმა
ციური ფილმების ფესტივალი – „თო
ფუზი 2020“, მასწავლებელთა დღისად
მი მიძღვნილი კონცერტი, ეკო-კლუბის
აქტივობები, საახალწლო-საშობაო ზე
იმი, შეხვედრების ციკლი ნიჭიერ, საქ
მიან ახალგაზრდებთან და გამოცდილ
ადამიანებთან, პროექტი – „ჩემი ქვეყ
ნის მეგზური ვარ” და სხვ.
ყოველწლიური პროექტით ,,ეტა
ლონი“, ინტელექტ-შეჯიბრი გაიმარ
თა ხობში. გამოვლინდა გამარჯვებუ
ლი მოსწავლე. დაფინანსდა მრავალი
ახალგაზრდული პროექტი, განხორ
ციელდა ახალგაზრდული ჯგუფების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
გაიმართა არაერთი საინფორმაციო
და შემეცნებითი ტრენინგი. მოთხოვ
ნის საფუძველზე, ახალგაზრდებს გა
მოეყოთ ფართი ახალგაზრდული სივ
რცის მოსაწყობად.

გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომ
ლობის მემორანდუმი ახალგაზრდობის
სააგენტოსა და მერიას შორის, რომე
ლიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდული
სფეროს ეკოსისტემის შექმნას.
ახალგაზრდული მიმართულებებით

2017 წელს – დასრულდა ხობის ცენ
ტრალური სტადიონის სარეაბილიტა
ციო სამუშაოები (სულ 445 ათასი ლარი).
ცენტრალურ სტადიონზე განთავსდა
გასახდელები, აბაზანა, საპირფარეშო
ები, ექთნისა და მწვრთნელის ოთახე
ბი (ორი გუნდისთვის) და დამონტაჟდა
ახალი სკამები; სოფელ ხამისქურის
ადმინისტრაციული ერთეულის ცენ
ტრში არსებული მინი სპორტული მო
ედნის რეაბ
 ილიტაციაზე, რეგიონ
 ული
განვითარების ფონდიდან, 45,7 ათასი
ლარი დაიხარჯა.

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზ
რდობის სამინისტრომ მუნიციპალი
ტეტში სხვადასხვა სახის პროექტი
განახორციელა: მოხალისეობის განვი
თარების პროგრამა (რეგიონის მასშტა
ბით მონაწილეობდა 2-2 ახალგაზრდა
ყველა მუნიციპალიტეტიდან); „საქარ
თველოს თასი ლაშქრობაში“ (მონაწი
ლეობდნენ 18-დან 29 წლამდე ასაკის
ახალგაზრდები საქართველოს ყველა
მუნიციპალიტეტიდან); მუნიციპალიტე
ტებში ახალგაზრდობაზე პასუხისმგე
ბელ პირთა კვალიფიკაციის ასამაღ
ლებელი ტრენინგები.
2020 წლის ახალგაზრდულ მრჩე
ველთა საბჭოში ხობის ორგანიზაციის
1 წარმომადგენელი იყო არჩეული. სა
მინისტროს ჩართულობით, სხვადას
ხვა მიმართულებით 3 ახალგაზრდა
გადამზადდა, 1-მა კი ახალგაზრდული
მუშაკის სასერტიფიკატო პროგრამით
დაიწყო გადამზადება. 2021 წელს ჩა
ტარდა ახალგაზრდების საჭიროების
კვლევა.
2021 წელს ხობის მუნიციპალიტე
ტის მერიასა და სსიპ ახალგაზრდო
ბის სააგენტოს შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემო
რანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს
მუნიციპალიტეტის
ახალგაზრდების
გაძლიერებას, განვითარებასა და მათ
აქტიურ ჩართულობას მართვის საკით
ხებში.

ხობელმა 8 ახალგაზრდამ მონაწი
ლეობა მიიღ
 ო პროექტში, ,,I see you-გა
იცანი მსოფლიო და განავითარე შენი
რაიონი/ქალაქი“-,,ქართული კულტუ
რის დღეები მესტია-2021“, რომელიც
ემსახურებოდა აქტიურ
 ი ახალგაზრდე
ბის ჩართულობას რაიონის/ქალაქის
განვითარების პროცესში და მათი ლი
დერული უნარ-ჩვევების აქტუალიზე
ბას.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულომ მიიღ
 ო დადგენილება „ხობის
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოებში
პროექტების ინიცირების, მათი გან
ხილვისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის
სახსრებით დაფინანსების წესის დამ
ტკიცების შესახებ“, რაც ითვალისწი
ნებს ახალგაზრდების მიერ ინიცირე
ბული პროექტების დაფინანსებას.

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისა და ახალ
გაზრდული მიმართულებებით ხობის
მუნიციპალიტეტში შემდეგი ღონისძი
ებები გატარდება:
 უზრუნველყოფილი იქნება კულტუ
რის, სპორტისა და ახალგაზრდო

ბის სფეროში მუნიციპალიტეტის
მართვაში არსებული ინსტიტუ
ციების ეფექტიანი და შედეგებზე
ორიენტირებული საქმიანობა;

 გაიზრდება კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის სფეროების
დაფინანსება;
 გაიზრდება კულტურის ხელმისაწ
ვდომობა მუნიციპალიტეტის მო
სახლეობისთვის;

 ხელი შეეწყობა სახელოვნებო გა
ნათლების განვითარებას;

 განხორციელდება
კულტურული
ცხოვრების ხელშემწყობი და კულ
ტურული მემკვიდრეობის ძეგლე
ბის დაცვა-რეაბილიტაციის ღო
ნისძიებები;
 გაგრძელდება სპორტის მასობრი
ვი და მაღალი მიღწევების მქონე
სახეობების განვითარება;

 ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტე
ტის მოსახლეობაში სპორტის პრი
ორიტეტულ სახეობათა პოპულა
რიზაციას;
 ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალ
გაზრდების სპორტული შესაძ
ლებლობების
გამოსავლენად
გაგრძელდება
წარმატებული
სპორტსმენების ხელშეწყობა და
მათთვის შესაბამისი პირობების
შექმნა;
 გაგრძელდება სპორტული ობიექ
ტების მშენებლობა-რეაბილიტა
ცია;
 დაგეგმილია სპორტული მინიმო
ედნების რეაბილიტაცია სოფელ
პირველ ხორგაში (58,9 ათასი ლა
რი), საგვიჩიოში (31 ათასი ლარი)
და ყულევში (14,6 ათასი ლარი);
 ხელი შეეწყობა მუნიციპალიტე
ტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
ახალგაზრდების ჩართვასა და მათ
მიერ ინიცირებული პროექტების
განხორციელებას;
 შემუშავდება
ადგილობრივი
ახალგაზრდული სტრატეგია და სა
მოქმედო გეგმა, ახალგაზრდული
პოლიტიკის კოორდინატორად გა
დამზადდება ხობის მერიის ახალ
გაზრდული სამსახურის 2 თანამ
შრომელი;
 განხორციელდება
სპორტული
ცხოვრების განვითარებისა და
ახალგაზრდობის ეფექტიანი პო
ლიტიკის გატარების ხელშემწყო
ბი პროექტები.

2016-2018 წლებში – ქ. ხობში, კი
ნოთეატრ „თუთარჩელას“ ყოფილ შე
ნობაში, მრავალფუნქციური სპორ
ტდარბაზის მოწყობაზე, მუნიციპლური
განვითარების ფონდიდან 2 მლნ 7464,8
ათასი ლარი დაიხარჯა (3 მლნ 201,2
ათასი ლარი), რეაბილიტაცია ამჟამა
დაც მიმდინარეობს.
2020 წელს დასრულდა – მინიმოედ
ნების მოწყობა-რეაბილიტაცია ხეთა
ში (57 ათასი ლარი), ქ. ხობში ( 26 ათასი
ლარი – დათა ხურცილავას სახელო
ბის), შავღელეში (14,9 ათასი ლარი), ყუ
ლევში (11,2 ათასი ლარი).
ამჟამად მიმდინარეობს მინი სპორ
ტული მოედნის მოწყობის სამუშაოე
 ბი

ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის
ადმინისტრაციულ ერთეულში,
გოგა ჭითანავას და ლევან ტურავას
სახელობის მინი სპორტული მოედანი
qarTuli ocneba
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ჩემო ძვირფასებო!

ჩემთვის დიდი პატივია, წარდგენილი ვიყო ხობის მერობის კანდიდატად.

ყველა ნათლად ვხედავთ, რომ თქვენი მხარდაჭერით, „ქართული ოცნების“ გუნდმა ბოლო წლების განმავლობაში
არაერთი წარმატებული პროექტი განახორციელა, რამაც ჩვენს მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი წინსვლა მოუტანა.
თქვენი თანადგომით, ჩვენ შევძლებთ ამ გზის გაგრძელებას და ჩვენი ქალაქისა თუ სოფლების პოტენციალის კიდევ
უფრო მეტად განვითარებას. მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და კეთი
ლმოწყობასთან ერთად, პრიორიტეტად ვისახავთ კულტურის, განათლების, სპორტის, ახალგაზრდული მიმართულებე
ბისა და ტურიზმის განვითარებას, სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობას, ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისებას,
უფროსი თაობის მხარდაჭერას. ჩვენი გუნდის მთავარი მიზანი თითოეული ხობელის კეთილდღეობა და მათი ინტერე
სების დაცვაა. სწორედ ამიტომ, ძალ-ღონეს არ დავიშურებთ, რათა ადგილობრივი ხელისუფლება კიდევ უფრო დაუა
ხლოვდეს ხალხს და მოსახლეობაც უშუალოდ ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რადგან მხოლოდ ასე,
ერთიანი ძალებით შევძლებთ ჩვენს წინაშე არსებული ყველა გამოწვევის სწრაფად და ეფექტურად დაძლევას. ერთად
ავაშენოთ ჩვენი მშობლიური მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის მომავალი!
თქვენი თანადგომის იმედი მაქვს და მჯერა, ერთიანი ძალით აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

„ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბი ყველა ამომრჩეველს და საჯარო მოსამსახურეს მოუწოდებს, კენ
ჭისყრის დღემდე და კენჭისყრის დღეს დაიცვან ქცევის შემდეგი წესები:
 დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სკოლების
პედაგოგების, აგრეთვე სსიპ-ებისა და სახელმწიფოს ან მუნიცი
პალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების
საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა სამუშაო საათებში ან სამსა
ხურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, მათ შორის სოციალურ
ქსელებში პოლიტიკური შეხედულებების გამოხატვის გზით;

 დაუშვებელია სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამდებობის
პირების მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება ამომ
რჩევლის მიერ ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერის ან

 კენჭისყრის კაბინაში ფოტო და ვიდეოგადაღება, აგრეთვე შევსე
ბული საარჩევნო ბიულეტენის სხვა პირთათვის ჩვენება დაუშვე
ბელია;

 დაუშვებელია ხმის მიცემა სხვა ამომრჩევლის ნაცვლად, აგრეთვე
საარჩევნო ბიულეტენის შევსება სხვა პირის თანდასწრებით;

მხარდაჭერისგან თავის შეკავების უზრუნველყოფის მიზნით;

 კენჭისყრის შენობაში კენჭისყრის დღის 8 საათიდან 20 საათამდე
აკრძალულია საარჩევნო აგიტაცია;
 დაუშვებელია ამომრჩევლისთვის რაიმ ე მატერიალური ან არა
მატერიალური სარგებლის გადაცემა ან შესაბამისი დაპირების
გაცემა ამომრჩევლის მიერ ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის
მხარდაჭერის ან მხარდაჭერისგან თავის შეკავების უზრუნველ
ყოფის მიზნით;

 დაუშვებელია ამომრჩევლის იძულება, სხვა პირს გაუმჟღავ
ნოს საკუთარი არჩევანი, მათ შორის საარჩევნო ბიულეტენის
ფოტოგადაღების ან საარჩევნო კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ
ბიულეტენის საჯაროდ ჩვენების გზით;
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 მოვუწოდებთ ყველა პარტიის აქტივისტს, მხარდამჭერსა და ამომ
რჩეველს, თავი შეიკ ავონ საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტო
რიაზე დაყოვნებისგან;

 აკრძალულია კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობის მიმ
დებარედ ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება.

