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დანართი №1 
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ში 
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ან 
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ლი 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევა

ში) 

32 07 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

97 210.00 103 008.52 102 858.31 99.85% 0.00 

32 07 

01 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 

მოსწავლეების/სტუდენტების 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 

26 210.00 27 745.71 27 726.27 99.92% 0.00 

32 07 

01 01 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 
1 670.00 1 618.35 1 598.96 98.21% 0.00 

32 07 

01 02 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 

1 540.00 1 765.5 1 765.45      100.00% 0.00 

32 07 

01 03 
პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ 23 000.00 24 361.86 24 361,86 100.00% 0.00 

32 07 

02 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

71 000.00 75 262.81 75 132.04 99.82% 0.00 

32 07 

02 01 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 
60 000.00 54 764.17 54 711.88 99.90% 0.00 

32 07 

02 02 

პროფესიული საგანანმანათლებლო 

დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

5 000.00 13 428.78 13 395.15 99.74% 0.00 

32 07 

02 03 

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 
3 000.00 4 256.70 4 256.28 99.99% 

0.00 

 

32 07 

02 04 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირებისა და 

ტერიტორიული ორგანოების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

1 000.00 744.3 703.87 94.57% 
0.00 

 

32 07 

02 05 

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-

პატრონობის სისტემის განვითარება 
2 000.00 2 068.86 2 064.86 99.81% 0.00 

 

 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) 

განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

• საჯარო სკოლის პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილი არიან 

პორტაბელური კომპიუტერებით; 

• წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკით და  გაფორმებულია 

ხელშეკრულება საჯარო სკოლების უკაბელო კომპიუტერული ქსელის მოწყობის მიზნით 
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• დასრულდა ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და რიგი საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია;  

• რიგი საჯარო სკოლები აღიჭურვა სასკოლო ავეჯითა და ინვენტარით.  

• განხორციელდა  პროფესიული სასწავლებლების  შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 

დაფინანსბეულია სხვადასხვა შენობების სამშენებლო სამუშაოები 

• დაფინანსება გადაეცა 4 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და 

აღჭურვისთვის 

• განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი იურიდიული პირებისა და რესურსცენტრების 

რეაბილიტაცია 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 

 ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო 

პროცესის შესაბამისი გარემო; 

 მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; 

 ყველა საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილა კომპიუტერული ტექნიკითა  და ინტერნეტ-კავშირით. 

მიღწეული საბოლოო შედეგები 

 საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლი   უზრუნველყოფილია 

პერსონალური კომპიუტერებით. დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული 

ტექნიკით; 

 გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, 

გაზრდილია რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა 

და ტერიტორიული ორგანოების  რაოდენობა. 

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი 

საჯარო სკოლები;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზით;  

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი 

საჯარო სკოლების რაოდენობა 

 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 
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საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული 

ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებელი უზრუნველყოფილია 

პერსონალური კომპიუტერებით. დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული 

ტექნიკით. 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებები;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები;  

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია 

რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების  რაოდენობა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

 პროგრამა “ ჩემი პირველი კომპიუტერის“  ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლების 

პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემად შესყიდულია 55 050 ცალი 

პორტაბელური კომპიუტერიდან ამ ეტაპზე  დარიგებულია 54 206 ერთეული. 

 აგრეთვე პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერის“  ფარგლებში 2017 წელს გაფორმებული 

ხელშეკრულების ფარგლებში  შესყიდული პორტაბელური კომპიუტერების (ბუკი) ნაშთიდან (163 

ერთეული), რომელთა დარიგებაც არ განხორციელებულა 2017 წელს, მიმდინარე წლის პირველ 

კვარტალში    156  ერთეული  „ბუკი“  დაურიგდა პირველ-მესამე კლასის მოსწავლეებს. 

 გაფორმებულია ხელშეკრულება წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3 100 ერთეული პორტაბელური 

კომპიუტერის შეძენის მიზნით, რომლიდანაც დარიგებულია თბილისის მასშტაბით 3 040 ერთეული. 

 განხორციელდა ხელშეკრულების გაფორმება საქართველოს 69 საჯარო სკოლის უკაბელო 

კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურით (თანმდევი ინსტალაციით) აღჭურვის მიზნით. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფა; 
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 პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი 

დამრიგებლები უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , 

ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები  სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ბენეფიციარები სრულად 

უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით და გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო 

სკოლების უკაბელო კომპიუტერული ქსელის მოწყობის მიზნით 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;  

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციარები სრულად 

უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით.ასევე, გასულ წელთან შედარებით 19.50 %-

ით გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოებული წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

 დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის მშენებლობა. 

 განხორციელდა 371 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 312 

საჯარო სკოლა 

 7 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 4 

საჯარო სკოლა 

 390 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სხვადასხვა ტიპის ინვენტარით მოთხოვნის შესაბამისად 

 

 3 პროფესიულ სასწავლებელს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაფინანსებულია 9 

პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. 

 დაწყებულია 1 ახალი პროფესიული სასწავლებლის  მშენებლობა და დაფინანსებულია 4 არსებული 

პროფესიული სასწავლებლის  სხვადასხვა შენობების მშენებლობა 

 მოთხოვნის მიხედვით 11 პროფესიული სასწავლებელი აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით. 

   განხორციელდა 4 უმაღლესი სასწავლებელის დაფინანსება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების და აღჭურვის მიზნით 
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 განხორციელდა 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა 

და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია, მათ შორის დაფინანსებულია 4 სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისთვის. 

 საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებს ჩაუტარდათ ინვენტარიზაციის მომსახურება (შენობა 

ნაგებობების აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, კითხვარის და ფართოებების ცრილის შევსება,)  

 განხორციელდა პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა, საჯარო სკოლების უძრავი ქონების 

ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავების მიზნით. 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებულია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის 

საჭირო პირობები. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა 

- რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და 

ტექნიკით მომარაგება;  

 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება;  

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

    საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ახალაშენებული, რეაბილიტირებული და სხვადასხვა ინვენტარით 

აღჭურვილი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 
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 დასრულებულია 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის (სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რომანეთის საჯარო სკოლა, სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის საჯარო 

სკოლის სოფელ გორანის დაწყებითი სკოლის შენობა, სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სარეკის საჯარო სკოლის სოფელ ბაჯითის სკოლა; სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კეხიჯვრის საჯარო სკოლის; სოფელ სამწევრისის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრმაღელის საჯარო სკოლის ომფარეთის დაწყებთი სკოლის შენობა; 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის საჯარო სკოლა (დაწყებითი სკოლა); ადიგენის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლა (სოფელ შოლავერის დაწყებითი კორპუსი); 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის საჯარო სკოლა; ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის (ფოლადაურის დაწყებითი);მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კურზუს საჯარო სკოლა (დაწყებითის კორპუსი); ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხიდრის საჯარო სკოლა (დაწყებითი სკოლა); ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის №1 

საჯარო სკოლა (შერწყმული გერგეთის დაწყებითი სკოლა); ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის 

საჯარო სკოლა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათის საჯარო სკოლა; ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლა (ჯიხანჯირი), ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ შუასურების საჯარო სკოლა; ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლა-

ქორეთის დაწყებითი კორპუსი)  ) სამშენებლო სამუშაოები .ასევე დაფინანსებულია 3 საჯარო სკოლა 

სამშენებლო სამუშაოებისათვის ( სსიპ სსიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის საჯარო 

სკოლა; სსიპ სსიპ თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვას საჯარო სკოლა; სსიპ სსიპ კასპის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა) 

 დასრულებულია 6 საჯარო სკოლის (გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის; ადიგენის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლის და მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნაგებერაოს საჯარო სკოლის, ქალაქ თბილისის №100 საჯარო სკოლა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლა; ქალაქ კასპის №1 საჯარო სკოლა) მშენებლობა. 

 დასრულდა 3 საჯარო სკოლის  (სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლა, 

დაბა სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა; ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა (1 ეტაპი) სრული 

რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 4 საჯარო სკოლა სრული რეაბილიტაცის სამუშაოებისთვის 

 30 საჯარო სკოლას  ჩაუტარდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და და ფინანსებულია 312 

საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. 

 

 „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის (MCC-ის პროგრამის ფარგლებში) გაფორმებული ხელშეკრულების 

ფარგლებში 29 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვდასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 

 საანგარიშო პერიოდში 6 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლისთვის შესყიდულია და გადაცემულია 24 

ერთეული სტანარტული  პორტაბელური  კომპიუტერი; 

 შესყიდული და გადაცემულია ლაფანყურის საჯარო სკოლისთვის 5 ერთეული სტანდარტული 

კომპიუტერი. 

 საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 279 საჯარო სკოლა საჭიროების მიხედვით აღჭურვილობის 

შესაძენად. 

  „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის გაფორმებული  ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდული იქნა და 

გადაეცა კომპაქტით გათვალისწინებულ 7 საჯარო სკოლას 25 ცალი სტანდარტული  პორტაბელური 

კომპიუტერი. ასევე, შეძენილი და გადაცემულია კომპაქტით გათვალისწინებული 29 საჯარო სკოლისა და 

ახალაშენებული სკოლებისათვის 404 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერები; აგრეთვე, 

შესყიდული და გადაცემულია   კომპაქტით გათვალისწინებული 54 რეაბილიტირებული საჯარო 

სკოლისთვის 99 ერთეული პროექტორის და 7 ახალაშენებული საჯარო სკოლისთვის 12 ერთეული 

პროექტორი. 
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 13 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 695 ერთეული ჰაერის გაგრილების საშუალება. 

 პროგრამის ფარგლებში შესყიდულია 128 ცალი მობილური ტიპის კონდიციონერი, რომლიდანაც 32 

ცალი დროებით სარგებლობაში გადაეცა სსიპ ქალაქ ქუთაისის N1 საჯარო სკოლას;  2 ერთეული გადაეცა 

სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხოლო სსიპ „ფოთის N3 

საჯარო სკოლას გადაეცა 22 ერთეული მობილური კონდიციონერი. 

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  16 საგამოცდო ცენტრის (ქალაქ თბილისის N39, N117, 6, N147, 

N173, N175, 6; N103; N207, ქალაქ გორის N3, ქალაქ ოზურგეთის N2 ;ზუგდიდის N2; ქალაქ ქუთაისის N1; 

N23; N41, ახალციხის N1 და ფოთის N3 და ქალაქ  თელავის N8 საჯარო სკოლები) გაგრილება-

ვენტილაციის სამუშაოები. 

 ხელშეკრულების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N150 საჯარო სკოლას გადაეცა 12 ცალი 

სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი, ხოლო სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სარფის საჯარო სკოლას გადაეცა 5 ცალი სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი 

 შეძენილი და გადაცემულია 800 ცალი სასკოლო დაფა  51 საჯარო სკოლისათვის. 

 საანგარიშო პერიოდში  36 საჯარო აღჭურვილია ავეჯით  მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10 ერთეული 

საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება. 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი 

სკოლის მშენებლობა. 

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

     დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის მათ შორის 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო 

სამუშაოები და დაწყებულია 7 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. მათ შორის დაფინანსებულია 3 სკოლა 

სამშენებლო სამუშაოებისთვის. 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 



 8 

ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 145 საჯარო 

სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 153 

საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო 

სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 62 საჯარო 

სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული 

ტექნიკით აღჭურვა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: 

სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა;  

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 განხორციელდა 371 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 312 

საჯარო სკოლა 

 7 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 4 

საჯარო სკოლა 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;  

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 390  საჯარო სკოლა აღჭურვილია სხვადასხვა ტიპის ინვენტარით. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

  ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის საჯარო სკოლის სრული 

რეაბილიტაციის ფარგლებში აღმოჩნდა ვინაიდან, საანგარიშო პეროდში პრიორიტეტული გახდა 

მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მშენებლობა. 

პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

 დასრულებულია  მესტიის პროფესიული კოლეჯ  ,,თეთნულდის ’’ სასწავლო კორპუსის, სსიპ-

პროფესიული კოლეჯი „ფაზისის“ და  სსიპ-„ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის “ სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 დაფინანსებულია 4 პროფესიული სასწავლებელი სხვადსხვა კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებისთვის 

(სსიპ პროფესიული კოლეჯის  "ლაკადას" საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა;  სსიპ; სსიპ - 

პროფესიული კოლეჯი „მოდუსის“ სასწავლო კორპუსის მშენებლობა; სსიპ; სსიპ - შოთა მესხიას 
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ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლებლის სახელოსნოს მშენებლობა, სსიპ; სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის 

სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა) 

 გადასაცემად შეძენილი და გადაცემულია 11 პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის 222 

ერთეული ერთეული სტანდარტული  პორტაბელური  კომპიუტერი. 

 შეძენილი და გადაცემულია  8 პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის 194 ერთეული ერთეული 

პერსონალური კომპიუტერი. 

 დაფინანსებულია 9 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელების მიზნით  (სსიპ ,,საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი"; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი 

"სპექტრი"; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“;  სსიპ - 

პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“;სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“; სსიპ 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"; სსიპ - საზოგადოებრივი 

კოლეჯი „ოპიზარი“; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი") 

 დაფინანსებულია 11 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის ინვენტარის აღჭურვისა და 

მოდულარული პროგრამების დანერგვის მიზნით. 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის 

საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა 

რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, 

დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

      დაიწყება კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის 

მშენებლობა;  

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

    დაწყებულია 1 ახალი პროფესიული სასწავლებლის  მშენებლობა და დაფინანსებულია 4 არსებული 

პროფესიული სასწავლებლის  სხვადასხვა შენობების მშენებლობა  

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

   ექვსამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების 

(შენობებს) სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, 

სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 
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   ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) 

ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

   3 პროფესიულ სასწავლებელს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაფინანსებულია 9 

პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

   შესაბამისი ინვენტარით ათამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულების მომარაგება;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

    შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებელი დაწესებულება;  

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 მოთხოვნის მიხედვით 11 პროფესიული სასწავლებელი აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

დაფინანსება გადაეცა 4 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და 

აღჭურვისთვის ( სსიპ „ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ , სსიპ 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი“; 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

გაუმჯობესდა უმაღლესი და სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და 

სასწავლო გარემო. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;  
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დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

  განხორციელდა 4 უმაღლესი სასწავლებელის დაფინანსება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

და აღჭურვის მიზნით 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

 დასრულებულია სსიპ ქალაქ ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სან კვანძების და 

წალკის რესურსცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და სააგენტოს არქივის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 საქართველოს 50 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის გადასაცემად შესყიდული და  დარიგებულია 

185 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი. 

 შეძენილი და გადაცემულია  საგანმანათლებლო რესუსრცენტრებისთვის 49 ერთეული პროექტორი. 

 მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის შეძენილია და გადაცემულია 1 ერთეული 

სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი 

 ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდული 21 ცალი პერსონალური კომპიუტერი გადაცემულია 

საქართველოს 20 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისტვის. 

 დაფინანსებულია 4  სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის (სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ - 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის 

ცენტრი) 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების  ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და 

ტერიტორიული ორგანოების შენობები. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 
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ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) 

დაწესებულების რეაბილიტაცია;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული 

პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განხორციელდა 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და 

ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია, მათ შორის დაფინანსებულია 4 სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი სამართლის იურიდიული პირი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

 გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში დასრულებულია სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და 

შიდა ქართლის 705 საჯარო სკოლის; აჭარა, გურია, აფხაზეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთის საჯარო 807 

საჯარო სკოლის, მცხეთა მთიანეთის და კახეთის 459 საჯარო სკოლის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და 

ქვემო სვანეთის საჯარო  540 სკოლის ინვენტარიზაციის მომსახურება (შენობა ნაგებობების აზომვითი 

სამუშაოების ჩატარება, კითხვარის და ფართოებების ცრილის შევსება,)  

 განხორციელდა პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა, საჯარო სკოლების უძრავი ქონების 

ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავების მიზნით. 

 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში გაკეთდა პროექტირება 

ორი მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლაში 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ წლებში მის მდგრადი მუშაობა. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობებსა და მიწის ნაკვეთებს ჩაუტარდა 

აზომვითი სამუშაოები. შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების უძრავი ქონების 

ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და შემდგომში ოპერირებისა და მოვლა-

პატრონობის სისტემის მდგრადი მუშაობის მიზნით. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ სკოლებზე) 

ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 
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150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) 

განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; 

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში გაკეთდა პროექტირება ორი 

მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლაში 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 

 

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის მინიმალური 

(50%)  გამოყენებით, მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

დაიწყება 5 ერთეული საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

2020 წლამდე 25 საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას; 
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მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

   2018 წლის 30 მაისის საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს 

სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ 

 

 

 

 

 

 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

32 02 04 04 

წარმატებულ 

მოსწავლეთა 

წახალისება 

0.00 137.60 0.00 0% 0.00 

 

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04 04) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს აპარატი 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

   საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 4 დეკემბრის 

N507 ბრძანების საფუძველზე წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების პროგრამის (პროგრამული კოდი 32 02 

04 04) ბიუჯეტის ასიგნებების განმკარგავი გახდა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. სატენდერო პროცედურებიდან გამომდინარე ოქროს 

(მოოქროვილი) და ვერცხლის (მოვერცხლილი) მედლების და მედლის ჩასადები ყუთების დამზადების და 

მოწოდების მომსახურების შესყიდვაზე ხელშეკრულების გაფორმება ვერ მოესწრო 2018 წლის ბოლომდე. 
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პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

32 02 06 

მოსწავლეების 

სახელმძღვანელოებით 

უზრუნველყოფა 

22 980.00 23 571.48 23 558.90 99.94% 0.00 

 

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

        საანგარიშო პერიოდში საჯარო სკოლების მოსწავლეების უზრუნველსაყოფად სასკოლო  

სახელმძღვანელოს შესყიდვისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ჯამში 5 839 260 

სახელმძღვანელო და რვეულიდან დარიგებულია 5 121 799 ერთეული. 

    ხელშეკრულების ფარგლებში 2018-2019 სასწავლო წლისთვის შეძენილია 61 ცალი რელიეფური წიგნი, 899 

ცალი  ბრაილის წიგნი, ამ ეტაპისთვის დარიგებულია 45 ცალი რელიეფური წიგნი და 556 ცალი ბრაილის 

წიგნი 

        2018 წლის პირველ კვარტალში, სააგენტოს საწყობში არსებული ნაშთიდან დაიწყო 2018-2019 სასწავლო 

წლისთვის საჭირო 7-12 კლასის სახელძღვანელოების განაწილება. პირველ კვარტალში დარიგებულია 2017 

წლის სხვადასხვა ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდული და ნაშთად არსებული 58 461 ცალი 

სახელმძღვანელო. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

 უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის 

მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით 

განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, 

რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში 

დაღუპული მეომრების შვილები. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

 თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  

მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, 

გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები. 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით;  

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 
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         საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

 

        2018- 2019 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო 

სახელმძღვანელოებით 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

32 02 11 01 

საჯარო სკოლის 

მოსწავლეების 

ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

20 100.00 19 854.45 19 854.21 99.99% 0.00 

 

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11 01) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

2018 წელს იანვრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით  უზრუნველყოფილ იქნა 1244 საჯარო სკოლის 

დაახლოებით 70 400 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება, ხოლო 2018-2019 წლის სასწავლო წლის პირველი 

სემესტრში განხორციელდა 1243 საჯარო სკოლის 67 016  მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 

მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

 გაიზარდა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით 

რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის 

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის.  

 მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე 

დასწრების მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95 %-ს. 

 უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში 

მცხოვრებ   მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. 

 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 
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დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 

კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა 

მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლილია ტრანსპორტით; 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 

კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა 

მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება ტრანსპორტით 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება ტრანსპორტით; 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 

 

 

 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

32 02 13 03 

ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა - სსიპ - 

საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების 

სააგენტოს განკარგვა 

100.00 91.90 91.86 99.96% 0.00 

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13 03) 

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

    საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან სასკოლო ჟურნალების ნაშთიდან 

დარიგებულია 39 ერთეული გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალი. 

    2018-2019 სასწავლო წლისთვის, საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებისთვის გადასაცემად 

შესყიდულია 39 400 ცალი სასკოლო ჟურნალი. ამ ეტაპზე დარიგებულია 38 800 ცალი. 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები 
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 საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილი იქნება ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლა 

მიღწეული შუალედური შედეგები 

 საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 

 2017-2018 სასწავლო წლისთვის 2 085 - მდე საჯარო სკოლა და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლა 

უზრუნველყოფილია 38 100 სასკოლო ჟურნალით 

 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 

 საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

    2018-2019 სასწავლო წლისთვის, საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებისთვის გადასაცემად 

შესყიდულია 39 400 ცალი სასკოლო ჟურნალი. ამ ეტაპზე  2 311 საჯარო და კერძო სკოლაში დარიგებულია  38 

800 ერთეული. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის 

არსებულ განსხვავებებზე 

 


