ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის
ანგარიში

2020 წლის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიოუჯეტი შეადგენს :
180 000 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი
5 285 200 ლარი გადასახადები
2 550 600 ლარი - გარდამავალი ნაშტი
370 800 ლ. - სხვა შემოსავლები
20 000 ლ არაფინანსური აქტივების კლება
4 532 664 ლარი რეგიონალური ფონდი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოციალური ფონი
სოციალური პროგრამები
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური
დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, კერძოდ:
-

-

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები - 147
313ლ. ისარგებლა 284 ბენეფიციარმა
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ
ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს,
მარჩენალდაკარგულ სტუდენტებს - ისარგებლა - 74 ბენ., დაიხარჯა - 23 190
ლარი
ინვალიდების ფინანსური დახმარება - ისარგებლა 114 ბენეფიციარმა,
დახარჯულია 11 650 ლარი
პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს – თითოეულს – 100 ლარი;
მცირეწლოვან ინვალიდებს – თითოეულს – 150 ლარი;
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები -ისარგ. არც ერთმა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 245 ბენეფიციარმა
ისარგებლა, დახარჯულია
73 500 ლარი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა, 31 ბენეფ. ისარგ., დახ.9 950 ლარი
გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა - ისარგებლა 123
ბენეფიციარმა, დახარჯულია
19 907 ლარი
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის,
გაცემულია 302 ბენეფიციარზე - 25 970 ლარი

-

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
65 000 – 150 000 – ს 150 – 300 ლარამდე განსაკუთრებულ
შემთხვებისათვის;
- ვეტერნებისათვის ფინანსური დახმარება ,ისარგებლა 69 ბენეფიციარმა 11 200 ლარი
სამამულო ომის ვეტერნებზე /თითოულზე -500 ლარის ოდენობით,
დანარჩენ კატეგორიებს 150 ლარის ოდენობით
2020 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში,
სოფლების
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა 40 პროექტი მათ შორის :
- სოფ. დიდი კონდრიოს სარწყავი სისტემის მშენებლობა - 15.736 ლ.
- სოფ.დილიფის გზის პირა სანიაღვრე არხების მოწყობა - 19 730 ლარი
- სოფ. მამწვარის სარყვავი სისტემის მშენებლობა - 15.730 ლარი
- სოფ. ყულალისის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია - 7 892 ლ.
- სოფ. ყულალისის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - 7 892 ლ.
- სოფ. პატარა კონდრიოს წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია - 15 736 ლ.
- სოფ. ჯიგრაშენის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია - 9 865 ლ.
- სოფ. ჯიგრაშენის ხიდის რეაბილიტაცია 5 919 ლ.
- სოფ. პ. ხორენიის საბავშვო ბაღის ეძოში სათამაშო მოედნის მოწყობა -9 865
ლარი
- სოფ. სათხის შიდა გზხების მოხრეშვა
- 4 932 ლ.
- სოფ. სათხის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 5 425 ლ.
- სოფ. სათხის ხიდის რეაბილიტაცია 9 371 ლ.
- სოფ.ოროჯალარის ხიდების რეაბილიტაცია 9 865 ლ.
- სოფ.ოროჯალარის საბავშვო ბაღის მოედნის კეთილმოწყობა - 2 960 ლ.
- სოფ.ოროჯალარის შიდა გზების მოხრეშვა 2 960 ლ.
- სოფ. დ.არაქალის წყალსადენის სისტემის მშენებლობა - 15 784 ლ
- სოფ. პ.არაქალის წყალსადენის სისტემის მშენებლობა - 11 838 ლ
- სოფ. განძის საბავშვო ბაღის ეძოში სათამასო მოედნის მოწყობა -9 865 ლარი
- სოფ. განძის გარე განათების მოწყობა 9 865 ლარი
- სოფ. საღამოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 4 933 ლარი
- სოფ. საღამოს ტუმბოს შეძენა 4 933 ლარი
- სოფ. გორელოვკის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა - 15 784 ლ.
- სოფ. ორლოვკის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია - 11 838ლარი
- სოფ. სპასოვკის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა - 11 838 ლ.
- სოფ. ეფრემოვკის საბავშვო ბაღის ეზოში სათამაშო მოედნის მოწყობა -9 865
ლარი
- სოფ. ჟდანოვაკანში შენობის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღად - 11 838 ლ.
- სოფ. სამების სასმელი წყლის ქსელისა და სათავე ნაგ. რეაბილიტ -9 865
ლარი
- სოფ. დ. ხანჩალის გზის და ხიდის რეაბილიტაცია - 19 730 ლ.
- სოფ. პ . ხანჩალის გზის პირა სანიაღვრე არხების მოწყობა - 15 784 ლ.
- სოფ. კატნატუს სანიაღვრე არხების მოწყობა - 115 838 ლ.

-

სოფ. ეშტიის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა - 19 722 ლ.
სოფ. უჩმანის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა - 11 838 ლ.
სოფ. ყაურმის პირუტყვის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა - 11 838 ლ.
სოფ. თორიის სპორტული დარბაზის მშენებლობა 15 784 ლ.
სოფ. ფოკი გარე განათების მოწყობა 14 798 ლარი
სოფ. ფოკაში სპორტული ინვენტარის შეძენა
4 933 ლარი
სოფ. ვლადიმიროვკის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
9 865 ლარი
- სოფ. ფარავნის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 9 865ლარი
- სოფ. ტამბოვკის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 9 865ლარი
- სოფ. ასფარის შიდა გზების რეაბილიტაცია 9 865ლარი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია :
პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, კერძოდ:
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია , მოასფალტება
- ქ. ნინოწმინდის
ძერჟინსკის, ბაღრამიანის
, თბილისის, გაის ,
ლერმონტოვის, გაგარინის,
ქუჩების, ტროტუარების, სახლების ეზოების
შესასვლელების მოასფალტება 1 740 000 ლარი
- სათხა - სპასოვკა გზის მოასფალტება /2 კმ/ 800 000 ლარი
-სოფელ განძა შიდა გზის მოასფალტება /414 მ/ 300 000 ლარი
- ს. ფოკის გზის მოასფალტება 1050მ /426 000 ლარი
- დ. ხანჩალი - პ. ხანჩალი გზის მოასფალტება /6 კმ/ 2 567 600 ლარი
- ქ. ნინოწმინდის საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა - 5 740 ლარი
- კულტურის სახლების რეაბილიტაცია /ქ. ნინოწმინდა/28 700 ლარი
- სათამაშო მოედნების მოწყობა (განძა , ეფრემოვკა, ხორენია) - 28 ათასი ლარი
- დიდი კონდრიოს საირიგაციო სისტემის მშენებლობა 53 ათასი ლარი
ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გზების მოვლა–შენახვისა და
ზამთრის პეროიდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თოვლისგან გაწმენდა.
დასუფთავების ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული
მდგომარეობის
უზრუნველყოფა,
შესაბამისად
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
3
გათვალისწინებულია ქალაქის (3500 მ ) ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და
ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა
ბუნკერების და გარე ქსელის დასუფთავება.
გარე განათების მოწყობა და სათამაშო მოედნების რეაბილიტაცია
მოსახლეობის
კომფორტული
და
უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის
მშენებლობა მათ შორის:

- ქ. ნინოწმინდა, სოფ. როდიონოვკა , სოფ. განძა, სოფ. დიდი არაქალი , პატარა
არაქალი, სათხე, სოფ ჟდანოვაკანი, სოფ. დილითი, სოფ. დიდი კონდრიო, მამწვარა,
დიდი და პატარა ხანჩალი, გარე განათების მოწყობა 155 ათასი ლარი
- ქ. ნინოწმინდის სათ. მოედნის ლითონის ღობეს მოწყობა - 11 ათასი ლარი
- საღამოს დედათა მონასტრის ლითონის ღობის მოწყობა - 19 ათასი ლარი
- სველი წერტილების მშენებლობა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში:
- სოფ. ჯიგრაშენის საჯარო სკოლა 61 800 ლარი
- სოფ. დიდი კონდრიო და ყულალისი საჯარო სკოლა 89 000 ლარი
- სოფ. დიდი ხანცალი და ჟდანოვაკანის საჯარო სკოლა 134 000 ლარი
- სოფ. მამწვარის საჯარო სკოლა 32 600 ლარი
- სოფ. ეშტიის #1 და #2 საჯარო სკოლა 113 000 ლარი
- სოფ. ოროჯალარის საჯარო სკოლა 52 900 ლარი
კულტურის სფეროში:
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 110 ათასი ლარი, მათ შორის:
სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი,
სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი,
ჭიდაობა,
სპორტული სკოლა - 180 ათასი ლარი
ვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-ს 200-მდე
სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და
უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური
რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას,
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 347 ათასი კლარი, მათ შორის:
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის
ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური
მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ
შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
კულტურის სახლების და კლუბები 116 ათასი ლარი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებული
ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა
კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება
სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები
მუზეუმების : 36 ათასი ლარი, კერძოდ:
ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი
და ქ. ნინოწმინდაის „ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
ბიბლიოთეკები - 70 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“
სადაც ხდება საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება.
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - 50 ათასი ლარი

ქალაქ
ნინოწმინდაში
ფუნქციონირებს
სკოლის
გარეშე
აღზრდის
დაწესებულება, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე, მათ შორის: სამხატვრო,
ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.
ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები - 26 ათასი ლარი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და
სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:
- საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები;
- ოჯახური ძალადობის თემაზე ტრენინგ- სემინარები
- სხვა ღონისძიებები, დაკავშირებული გენდერული და ტურისტული დანიშნების
საკითხებთან
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
პროგრამა ითვალისწინებს „აზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
•
მუნიციპალიტეტში
არსებული
(კორონავირუსის
პანდემიასთან
დაკავშირებით)
სანიტარულ-ჰიგიენური
მდგომარეობის
მონიტორინგი,
მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს
შექმნის ხელშეწყობის მიზნით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე ღონისძიებების (სადეზინფექციო, სარეკლამო
მასალის გამოყენება) ჩატარება .
•
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი
მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და
გაუმჯობესება;
•
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში კორონავირუსის
პრევენციის და
მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება
პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს
მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო
გადაცემა „ფარვანა“ და შპს „არშალუისი“.

