
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 

დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო

2021 წლის  6 თვეში გაწეული საქმიანობის 
ანგარიში

2021 წელი

თბილისი



ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საფინანსო დეპარტამენტი

სახაზინო დეპარტამენტი

საბიუჯეტო დეპარტამენტი

დარგობრივი ეკონომიკის 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტი

2021 წელს ჩატარებული რეორგანიზაციის

შედეგად, სამინისტროს 9 სტრუქტურული

ერთეულიდან დარჩა 7

სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და 
საწარმოთა მართვის სააგენტო“

სსიპ „პროგრამებისა და სერვისების მართვის სააგენტო“

სსიპ „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური 
რესურსების სააგენტო“

სსიპ „ბიზნეს-ინკუბატორი“

სსიპ „აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა 
და თანადგომისთვის“

საქვეუწყებო დაწესებულება

აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი

ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა 
დეპარტამენტი

სამინისტროში შემავალი სტრუქტურული ერთეული:
4 - სსიპ, 1 - ა(ა)იპ, 1 - საქვეუწყებო დაწესებულება



რეორგანიზაციის შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის შედარება

ხელშეკრულებით

რეორგანიზაციამდე
რეორგანიზაციის 

შემდეგ

შტატით

სულ

სხვაობა

173 134

138 107

35 27

39

31

8



მუდმივმოქმედი კომისიები

• საწარმოების საქმიანობის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისია

• სახელმწიფო შესყიდვების სატენდერო კომისია

• პროგრამებისა და პროექტების შეფასებისა და მონიტორინგის განხორციელების მუდმივმოქმედი

კომისია

დროებითი კომისია

• 2021 წლის იანვრის თვეში მომხდარი ხანძრით მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისია

• რეორგანიზაციის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი კომისია

• საკონკურსო კომისია

კომისიები

2021 წლის 6 თვეში საქმიანობას ახორციელებდნენ შემდეგი კომისიები:



სამინისტროს სტრუქტურა

სამინისტროს 
ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა

საფინანსო 
დეპარტამენტი

სახაზინო 
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული 
დეპარტამენტი



ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ძირითადი საქმიანობა:

• საქმისწარმოება
• მატერალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა
• ინსპექტირება
• დოკუმენტების ბრუნვა
• გაცემულ დავალებათა კონტროლი

შემოსული და გასული წერილების რაოდენობა - 918 :
• საქართველოს ცენტრალური სტრუქტურებიდან -

12
• აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო - 18
• აფხაზეთს მთავრობის აპარატი - 98
• სხვა - 174

შიდა კორესპონდეცია - 321



სახაზინო დეპარტამენტი

ხაზინა უზრუნველყოფს სამთავრობო სტრუქტურების მხარჯავი დაწესებულებების უწყვეტ შეუფერხებელ 
დაფინანსებას

ამ მიზნით:

• ყოველდღიურად უწევს კონსულტაციებს მხარჯავ დაწესებულებებს და შუამდგომლობს სხვადასხვა
საკითხზე ცენტრალურ სახაზინო სამსახურთან

• ამოწმებს და არეგისტრირებს საგადასახადო დოკუმენტაციას, საანგარიშო პერიოდში დამუშავდა 15 387 
მოთხოვნა

2021 წლიდან სახაზინო სამსახურს დაევალა აფხაზეთის ა/რ წლიური ნაერთი ბუღალტრული
ანგარიშგებების წარდგენა ცენტრალურ ხაზინაში. ამის შეუსრულებლობა იწვევს ცენტრალური ხაზინის
მომსახურეობის შეჩერებას.

ახორციელებს თავისუფალი ფულადი სახსრების კომერციულ ბანკში ყოველდღიური განთავსებით
დამატებითი ფულადი სახსრების მობილიზების კონტროლს. მობილიზდა 155 429 ლარი



საფინანსო დეპარტამენტი

ადგენს სამინისიტროს აპარატისა და სამინისტროს მმართველობაში შემავალი ორგანიზაციების 
კონსოლიდირებულ ბალანსს

არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის კანონით 
დადგენილი ინფრომაციების მიწოდება

ახორციელებს სამინისტროს ფინანსურ უზრუნველყოფას და აღრიცხვას

ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვებს

მონაწილეობას იღებს აუდიტორულ შემოწმებებში, რომელიც ხორციელდება 7-10 თვე 
ყოველწლიურად

საანგარიშო პერიოდში დარეგისტრირდა 74 ხელშეკრულება 

• 101 ვალდებულება
• მომზადდა 211 პირველადი დოკუმენტი
• 232 ინვოისი
• 1 131 საგადახდო მოთხოვნა



შიდა აუდიტი

შიდა აუდიტი ფოთის პოლიკლინიკაში

რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი ჯვარის, საოჯახო

მედიცინის ცენტრ „აფხაზეთის“ და სენაკის პოლიკლინიკებში

დაიწყო 100% მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების

თანამშრომლებზე 2019-2020 წლებში საბანკო ოპერაციებით გაცემული ხელფასების შესაბამისობის

არაგეგმიური შემოწმება

2021 წლის 6 თვის განმავლობაში დეპარტამენტმა:

გამოავლინა სსიპ „ბიზნეს ინკუბატორში“ არსებული დარღვევები, შეიმუშავა

რეკომენდაციები და წარმოადგინა მასალები რეკომენდაციების შეუსრულებლობის

შესახებ



საანგარიშო პერიოდში 
შესრულებული 
სამუშაოები:

2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
წლიური ანგარიში

2021 წლის რესპუბლიკის 3 და 6 თვის 
ანგარიში

2022-2025 წ.წ. საშუალოვადიანი 
სამოქმედო გეგმა

საბიუჯეტო დეპარტამენტი



საბიუჯეტო დეპარტამენტი

პირველი ცვლილების 
მიღების თარიღი 07.04.2021

საშემოსავლო გადასახადი - 315.0 ათ. ₾

გამოუყენებული ნაშთი - 500,880 ათ. ₾

სულ: 815,88 ათ. ₾

მეორე ცვლილება -
23.07.2021

საშემოსავლო გადასახადი - 285,0 ათ. ₾

სპეცტრანსფერი - 1 000,0 ათ. ₾

გამოუყენებული ნაშთი - 68,46 ათ. ₾

თავისუფალი ნაშთი - 76,498 ათ. ₾

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
გაიზარდა 815.88 ათ. ლარით

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
გაიზარდა 1 353,46 ათ. ლარით



საბიუჯეტო დეპარტამენტი

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
გაიზრდა 815.88 ათ. ლარით

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
გაიზრდა 1 353,46 ათ. ლარით

აფხაზეთის ა/რ განახლებული მთავრობის ახალი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი: 
სამთავრობო სტრუქტურების რეორგანიზაცია და გამოთავისუფლებული და მოზიდული 

თანხების 70% პროგრამულ ბიუჯეტზე მიმართვა
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პროგრამული ნაწილი 2015-2020 წ.წ.

 2020 წელს პროგრამული ბიუჯეტის 
ნაწილი 2015 წელთან შედარებით 
გაიზარდა 3 428 337 ლარით.

 ზრდის ტენდეცია შენარჩუნებულია 
2021 წელსაც

 ხელფასების ზრდა - 1 853 000 ლ.

8,4% 14,4% 23,2%



საბიუჯეტო დეპარტამენტი

2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
გაიზრდა 815.88 ათ. ლარით

საშემოსავლო 
გადასახადი

(2021 წელი 6 
თვე)

დამტკიცებული 
-

4 600 000

დაზუსტებული 
-

4 781 960

ფაქტობრივი 

-

5 157 200

გადაჭარბება -

557 200 
(დამტკიცებული)



ი.გ.პ-თა საარსებო წყაროების შექმნა და მხარდაჭერა

პროექტებისა და ბიზნეს წინადადებების ერთიანი ბაზის შექმნა

საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალებისა და შესაბამისი
რეკომენდაციების მომზადება

ყოველდღიური დაიჯესტების მომზადება აფხაზეთში მიმდინარე სოციალურ-
ეკონომიკური, აგრარული და ჰუმანიტარული მოვლენების შესახებ

დარგობრივი ეკონომიკის დეპარტამენტი

სტატისტიკა



სტატისტიკა

• სტატისტიკური ბიულეტენები

• სტატისტიკური ინფორმაცია კომპაქტურად განსახლებული დევნილების შესახებ

• შპს-ებისა და ი/მ მონაცემების დამუშავება რეგიონების, საქმიანობის მიხედვით

• ინფორმაცია აფხაზეთში კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაციის

შესახებ

• ანალიზი ენგურჰესის ვითარების შესახებ

• ინფორმაცია სავაჭრო სფეროში აფხაზეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის

თანამშრომლობის შესახებ

• ანგარიში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო სტრუქტურების მიერ

2020 წელს გატარებული ღონისძებების შესახებ

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა:



თანამშრომლობა

მიმდინარე აქტივობები

 სპეციალური საწარმოს სტატუსის მიღების ხელშეწყობა

 პროექტების ბაზის შექმნის მიზნით მუშაობის დაწყება

თანამშრომლობა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

ინვესტიციების მოძიების მიზნით

განხორციელებული 
პროექტები

კარიტასიUSAID ZRDATIKA

სამომავლო 
გეგმები

Care-CaucasusUNDP
იაპონიის 
საელჩო

People In 
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საქვეუწყებო 
დაწესებულება - აგრარულ 
საკითხთა დეპარტამენტი

დარგობრივი ეკონომიკის 
დეპარტამენტი

• პრობლემათა იდენტიფიცირება

• ინიციატივების შემუშავება

• მიზნობრივი პროგრამების 

ჩამოყალიბება

კომისია
სსიპ პროგრამებისა და 
სერვისების სააგენტო

პროგრამები და პროექტები

რეორგანიზაციის შედეგად სამინისტროში შეიცვალა პროგრამებისა და პროექტების 
შემუშავება-განხორციელების პრინციპები და მექანიზმი

სსიპ პროგრამებისა და 
სერვისების სააგენტო

სსიპ აფხაზეთის ქონების 
განკარგვისა და საწარმოთა 

მართვის სააგენტო
კომისია

სსიპ აფხაზეთის ქონების 
განკარგვისა და საწარმოთა 

მართვის სააგენტო

კომისია
სსიპ პროგრამებისა და 
სერვისების სააგენტო



პროგრამები და პროექტები

2021 წლამდე თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოსთან (TIKA)

თანამშრომლობით დაწყებული პროექტები:

სოფ. ვაზიანში მოწყობილია პურის საცხობი და სოციალური ცენტრი

 TIKA-ს თანადაფინანსება - 1 500 000 ლ

 აფხაზეთის მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა - 60 000 ლ

 ყოველწლიური იჯარა - 18 000 ლ

 დასაქმებული - 10 დევნილი

საანგარიშო პერიოდში სსიპ „პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო“ მუშაობდა 15-მდე 
პროგრამაზე: 5-დაიწყო 2020 წელს, 10 პროექტი - 2021 წელს.



პროგრამები და პროექტები

მეფუტკრეთა მხარდაჭერის პროექტი

 TIKA-ს თანადაფინანსება - 150 000 ლ

 სააგენტოს მიერ გამოყოფილი თანხა - 60 000 ლ

 ბენეფიციართა რაოდენობა - 45



პროგრამები და პროექტები

კრწანისში „აფხაზური ეთნო-კუთხის“ უბნის მოწყობა

2021 წლამდე დაწყებული პროექტები:

დაფნის ფოთლის გადამამუშავებელი საამქრო, დაფნის სანერგე და 
დაფნის პლანტაციის გაშენება

სოფ. ზემო ქვალონი

 მიწის რეაბილიტაცია - 18 ჰა

 დასაქმდება - 5 დევნილი

 საიჯარო შემოსავალი - 10 000 ლ

სოფ. ხამისქური

 შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია - 60 000 ლ

 ფართი - 146 კვ.მ 

 ყოველწლიურად დაფნის ნერგის რაოდენობა-80 000

 დასაქმდება - 20-მდე დევნილი

 საიჯარო შემოსავალი იქნება 15 000 ლ

სააგენტოს მიერ უკვე განხორციელებული პროგრამები

500 კვ.მ



პროგრამები და პროექტები

ქ. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში „აფხაზური ხეივნის“ (ალპინარიუმის) 
მოწყობა

 მომზადდა ესკიზი

 მცენარეთა დარგვა განხორციელდება შემოდგომას

2021 წელს სამეგრელოს რეგიონში დაწყებული პროექტი:

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ პროექტი „ჩემი მორდუ“

 სოფ. რუხში დევნილ ხანდაზმულთა და ბავშვთა სახლის მოწყობა

 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის ხელშეწყობით სააგენტოს მიერ გამოიყო -

100 000 ლ



პროგრამები და პროექტები

თამარაშვილის 15ა-ში მდებარე შენობაში პოლიკლინიკის მოწყობა

 წლიური იჯარა - 20 000 ლ

 მიმდინარეობს მეორე ნაწილის რეაბილიტაცია

 სამომავლო შემოსავალი - დამატებით 20 000 ლ



პროგრამები და პროექტების შედეგები

2021 წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტი გაიზრდა 815.88 ათ. 
ლარით

o სსიპ პროგრამებისა და სერვისების სააგენტოს
მიერ დასაქმდა - 32 დევნილი

o მეიჯარეების მიერ დასაქმდა - 40-მდე
დევნილი

o დეფექტური აქტების მომზადების შედეგად
სააგენტოს ბიუჯეტში შემოვიდა - 10 000 ლარამდე

o გეოლოგიური სამსახურიდან შემოვიდა - 1 000 ლარი

o 2021 წელს სააგენტოს საკუთარი შემოსავლები
იქნება - 60 000 ლარი



პროგრამები და პროექტები

მიწის ფართობების მონაცემთა ელექტრონული ბაზა

 დევნილთა საკუთრებაში არსებული 0,5 ჰა-ზე მეტი მიწის ფართობი

 2 000-ზე მეტ ბენეფიციარზე ინფორმაცია (მიწის ფართობი, საქმიანობის 

სფერო, საჭიროებები)



სსიპ აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

 აფხაზეთის ა/რ ქონების მართვა და განკარგვა

 აფხაზეთის ა/რ ქონების სარგებლობაში გადაცემა

 აფხაზეთის ა/რ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში პარტნიორის/აქციონერის 

უფლებამოსილების განხორციელება

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული სამუშაოები:

 საწარმოთა მართვა, წლიური და კვარტალური ანგარიშების 

ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება

 საწარმოთა 2020 წლის და 2021 წლის I კვარტლის ფინანსური 

ანგარიშების შესწავლა

 2021 წლის ბიზნეს გეგმების შემუშავება-დამტკიცება



სსიპ აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო

პოლიკლინიკების საქმიანობა და COVID-19-თან 
დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების გატარება

სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულია 12 სამედიცინო 
დაწესებულება

 ყველა სამედიცინო დაწესებულება აგრძელებს მუშაობას საგანგებო მდგომარეობის 
რეჟიმში

 ენგურის ხიდთან ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი
 ზუგდიდის (სოფ. რუხი) და ჯვარის (სოფ. ფახულანი) პოლიკლინიკები 

ახორციელებენ COVID-19-ის ტესტირებას, თერმოსკრინინგს და პირველად 
სამედიცინო მომსახურეობას

საწარმოთა რეაბილიტაციის და განვითარების შედეგად მიღებული მოგება

 2020 წლის მოგებიდან (90 486,67 ₾) რეინვესტირებულმა თანხამ 
შეადგინა 52 774,31 ₾

 წმინდა მოგება ბიუჯეტში - 37 712,36 ₾.



სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატა

2021 წლის 6 თვეში განხორციელებული საქმიანობები:

 ონ-ლაინ კატალოგი

 კონსულტაციები მეწარმეებთან

 TIKA-სთან თანამშრომლობით გამართული ტრენინგი აფხაზეთიდან დევნილი 

მედპერსონალისთვის

 პროექტი „მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა“

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული სწავლება

 ვიზიტი ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში

 სასწავლო ტრენინგი „საგრანტო პროექტების წერის შემსწავლელი კურსი“

 ონ-ლაინ შეხვედრა დანიის ლტოლვილთა საბჭოსთან

 მონაწილეობა საქართველო-ირლანდიის ბიზნეს საბჭოს კონფერენციაზე

 აფხაზეთობის კვირეულთან დაკავშირებით დევნილი ბავშვების გასართობი პროგრამა



ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის

ჯანდაცვა

•11 ბენეფიციარი

•მედიკამენტების და 
სამედიცინო 
მოწყობილობებისთ
ვის გამოიყო 2 826 
ლარი

•ბენეფიციარის 
სამკურნალოდ 
გამოიყო 1 250 
ლარი

განათლება

•7 სტუდენტს 
დაუფინანსდა 
სწავლის საფასური, 
საერთო თანხა - 4 435 
ლარი

•4 სტუდენტს გადაეცა 
სტიპენდია - 2 400 
ლარის ოდენობით 
(თამაზ 
ნადარეიშვილის და 
ლორიკ მარშანიას 
სტიპენდიები)

კულტურა და 
სპორტი

•გამოიყო 4 399 ლ. 
ბენეფიციართა 
დასახმარებლად, 
შემდეგი 
მიმართულებებით:

•სამხატვრო 
ნივთები

•სპორტული 
ინვენტარი

•საკანცელარიო და 
საბავშვო ნივთები

მცირე ბიზნესის 
მხარდაჭერა

•გამოიყო 1 141.0 
ლარი 
მცირეფასიანი 
ინსტრუმენტებისა 
და ხელსაწყოების 
შესაძენად

პროექტების ჯამური ღირებულება - 16 371 ლ ბენეფიციარი - 25-ზე მეტი



ა(ა)იპ საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის

USAID პროგრამა - „2021 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე

გრანტების პროგრამა“ - ბიუჯეტი 150 000 ლარი

განაცხადი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და

საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ

გამოცხადებულ საგრანტო პროგრამაზე - ბიუჯეტი 65 502 ლარი

საინფორმაციო შეხვედრები იაპონიის საელჩოსთან ადამიანის

უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამაში “GRASSROOT” მონაწილეობის

მისაღებად (მაღალტექნოლოგიური მოლეკულური კვლევევბის PCR

მეთოდით ლაბორატორიის მოწყობა)

თანხების 
მოძიება და 

თანამშრომლობა



მადლობა ყურადღებისთვის!

2021 წელი

თბილისი


