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რეორგანიზაციის შედეგები

ტექნიკური რენოვაცია და საინფორმაციო კამპანია

პროგრამები

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ანგარიში

ფოტოიდენტურობის და მუდმივი საცხოვრებლის დადგენის კომისიის სტატისტიკა

დევნილთა მომსახურების სააგენტო

წლის ბოლომდე დაგეგმილი აქტივობები და მოსალოდნელი შედეგები

სარჩევი
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ერთეული



სტრუქტურა

 სამინისტროში შეიქმნა პროგრამების მართვის დეპარტამენტი

 ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში გამოიყო მოქალაქეთა მისაღები ცენტრი

 ტერიტორიულ ორგანოებში შემცირდა მმართველობითი პოზიციები

 ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები გადანაწილდა მუნიციპალიტეტების 
მიხედვით:

 სამეგრელო - 7 მუნიციპალიტეტი
 იმერეთი - 3 მუნიციპალიტეტი
 აღმოსავლეთი - 3 მუნიციპალიტეტი



ტექნიკური რენოვაცია-
ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს:

აფხაზეთიდან დევნილებისა და კოლექტიური განსახლების ობიექტების შესახებ 
ინფორმაციას

თავმოყრილია სამინისტროს ბაზაზე არსებული ყველა ინფრომაცია დევნილების და 
კოლექტიური ობიექტების შესახებ

მორგებულია სამინისტროს საჭიროებებს და ამარტივებს  საქმიანობას.

იძლევა საშუალებას მომზადდეს სოც. პროგრამების რეესტრი, ცნობა, დასკვნა, აისახოს 
გაწეული დახმარებები.  მონაცემები ხელმისაწვდომია თანამშრომლებისათვის.



ტექნიკური რენოვაცია
ახალი სერვერი და საკომუნიკაციო ქსელი

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესაბამისად 
დაინერგა ახალი საკომუნიკაციო ქსელი

გაიმართა ახალი სერვერი, სადაც ინახება 
დევნილთა მონაცემები

შეიქმნა სასერვერე სივრცე, სადაც განთავსდა 
საკომუნიკაციო და სასერვერე კარადები



საინფორმაციო კამპანია

განხორციელდა 30-ზე მეტი საინფორმაციო შეხვედრა დევნილებთან

სამინისტროს პროგრამებზე მომზადდა და გავრცელდა საინფორმაციო 
ხასიათის 20 ბანერი

ჩატარდა 5 ტრენინგი თანამშრომლებისთვის

სამინისტროს და სააგენტოს პროგრამებზე დაიბეჭდა საინფორმაციო 
ბუკლეტები

მოეწყობა დევნილთა მისაღები ცენტრი



სამინისტროს პროგრამები

 განახლდა მოქმედი 5 პროგრამა

 პროგრამების რაოდენობა გაიზარდა 5-დან 15-მდე (6 ინფრასტრუქტურული, 6 
სოციალური და 3 დევნილთა მომსახურეობის სააგენტო)

 შეიცვალა პროგრამების მენეჯმენტის სისტემა

 გამოიცა ნორმატიული აქტი - ,, აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
– დევნილთა სამინისტროს სოციალური  და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის 
პროგრამების განხორციელების წესი”



სოციალური პროგრამების 
მიმდინარეობა
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სულ განცხადება დაკმაყოფილდა ეთქვა უარი განხილვაშია

„დევნილთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში ფინასური

დახმარება გაეწია 1857 აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახს; დახმარების თანხა

ჯამურად 295 000 ლარი

ბიუჯეტი: 295 000 

ლარი



სოციალური პროგრამების 
მიმდინარეობა
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სულ განცხადება დაკმაყოფილდა ეთქვა უარი განხილვაშია

„აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების 

მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწია 279

დევნილ ვეტერანს. დახმარების თანხა ჯამურად 30 000 ლარი.

ბიუჯეტი: 50 000 ლარი



სოციალური პროგრამების 
მიმდინარეობა
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სულ განცხადება დაკმაყოფილდა ეთქვა უარი განხილვაშია

„დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის“ პროგრამის 

ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 56 დევნილი ოჯახი. 

აღნიშნული პროგრამით გაწეული ხარჯი 15870 ლარი.

ბიუჯეტი: 60 000

ლარი



სოციალური პროგრამების 
მიმდინარეობა
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სულ განცხადება დაკმაყოფილდა ეთქვა უარი განხილვაშია

„აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი 

ოჯახების გამრიცხველიანობა/აბონირების“ პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდა  34 ოჯახის აბონირების შეკვეთა.  ჯამური ღირებულება -

19 500 ლარი.

ბიუჯეტი: 25000 

ლარი



,,სოციალური სოლიდარობის პროგრამის ფარგლებში“ 
სასაჩუქრე კალათები 451 დევნილ ოჯახს გადაეცა. 



კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით განხორციელებული სოციალური 
აქტივობები:

თბილისში, პეკინის №41-ში, გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 45  
დევნილი ოჯახისთვის პროდუქტების გადაცემა;

ონლაინ ტრენინგები ,,ალგორითმული აზროვნებასა და პროგრამირებაზე“ 
აფხაზეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის;  საჩუქრად ,,ბიბლუსი“-ს 
მხარდაჭერით წიგნებისა და სერტიფიკატების გადაცემა;

დევნილი წარმატებული ქალების დაჯილდოვება და  ,,კარფური’’-ს მხარდაჭერით 
სასაჩუქრე კალათების გადაცემა“ 



კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით 
განხორციელებული სოციალური აქტივობები:

თბილისსა და რეგიონებში ,,კარფურის“ მხარდაჭერით 
სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი დედებისთვის 
საჩუქრებისა და პროდუქტების გადაცემა.

სოფელ სართიჭალაში მცხოვრებ  დევნილებისთვის ,,გაგრა“-ს 
მხარდაჭერით ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემა 



ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული დახმარება

დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცა სამშენებლო ვაუჩერები

2 ოჯახს გადაეცა 3 000 ლარის ღირებულების ვაუჩერი თითოეულს

5 ოჯახს ჩაერიცხა 300 ლარის ოდენობის დახმარება თითოეულს



ინფრასტრუქტურული 
პროგრამების მიმდინარეობა  
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით

შემოსული განცხადებების რაოდენობა დაკმაყოფილებული

სამუშაოები დასრულებულია ეთქვა უარი

განხილვაშია

ბიუჯეტი:

ლარი 35 000 



ინფრასტრუქტურული 
პროგრამების მიმდინარეობა
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით

სარგებლობაში თანამონაწილეობის განცხადებების სტატისტიკა რეგიონების 

მიხედვით

განცხადებები დაკმაყოფილებული

ბიუჯეტი:

20 000 ლარი



ინფრასტრუქტურული 
პროგრამების მიმდინარეობა:
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

დევნილთა განსახლების ობიექტებში

წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის

განცხადებების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით.

ბიუჯეტი: 88 335 ლარი

დასრულებულია ტენდერი -
გაფორმდა ხელშეკრულება



ინფრასტრუქტურული 
პროგრამების მიმდინარეობა:
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

დევნილთა განსახლების ობიექტებში

სახურავების აღდგენა/გამოცვლის

განცხადებების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით. 

ბიუჯეტი: 73 000 ლარი

დასრულებულია ტენდერი -
გაფორმდა ხელშეკრულება



ინფრასტრუქტურული 
პროგრამების მიმდინარეობა
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-

აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების

უზრუნველყოფის განცხადებების სტატისტიკა 

რეგიონების მიხედვით

განცხადებები შესრულდა

ბიუჯეტი: 50 000 ლარი

აღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდა 
სამუშაოები პეკინის 41-ში



სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის ანგარიში
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო ზემო აფხაზეთი

წვევამდელთა 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შედეგები

გეგმა შესრულებული



ფოტოიდენტურობის და მუდმივი 
საცხოვრებლის დადგენის კომისიის 
სტატისტიკა
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აღმოსავლეთი იმერეთი სამეგრელო

სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით (სულ გაცემული დასკვნების 

რაოდენობა 161)

განცხადებების რაოდენობა დადებითი გადაწყვეტილება უარყოფითი გადაწყვეტილება

შეჩერებულია წარმოება /არ გამოცხადდა ადმინისტრაციულ წარმოებაშია



დევნილთა მომსახურების სააგენტო

• მომზადდა 50 ობიექტზე აზომვითი ნახაზი

• 29 ნახაზი ჩაბარდა დევნილთა, 

ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტოს საერთო
სარგებლობის ფართების რეგისტრირების
მიზნით

• 21 ნახაზი ჩაბარდება ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის თავჯდომარეებს

საერთო სარგებლობის
ფართების დაკანონების
ხელშეწყობის პროგრამა

• იურიუდიული კონსულტაცია გაიარა 208

ბენეფიციარმა

• 115 ბენეფიციარის სასარჩელო განაცხადი
წარედგინა სასამართლოს

დევნილთა სამართლებრივი
დახმარებისა და
კონსულტაციის ცენტრი

ბიუჯეტი:

30 578
ლარი

ბიუჯეტი:

20 000 
ლარი



დევნილთა მომსახურების 
სააგენტო

ბიუჯეტი:

85 772 ლარი
დეზინფიცირება ჩატარდა 280 ობიექტზე

დევნლითა ობიექტებში კომპლექსური კვლევები და სადეზინფექციო სამუშაოები

შეფასდა და განხორციელდა აღწერითი სამუშაოები 96 ობიექტზე



დევნილთა 
მომსახურების სააგენტო

სააგენტომ მოიპოვა მცირე გრანტი (9 910 €) 

სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების
თანამშრომლობის სააგენტოსგან

გრანტის ფარგლებში სააგენტო უზრუნველყოფს 
კომპიუტერული ლაბორატორიის მოწყობას  ხონის 

მე-4 საჯარო სკოლაში



წლის ბოლომდე დაგეგმილი აქტივობები 
და მოსალოდნელი შედეგები

3 000 მ2 სახურავი გადაიხურება

30 ობიექტზე წყალ-კანალიზაციის სამუშაოები

22 ობიექტზე მცირე სარემონტო სამუშაოები

4 ობიექტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5 ობიექტზე მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სარემონტო სამუშოები 

30 ოჯახისთვის სამშენებლო მასალებით დახმარების გაწევა

600-ზე მეტი ვეტერანისთვის ფინანსურ დახმარების გაწევა



წლის ბოლომდე დაგეგმილი აქტივობები და 
მოსალოდნელი შედეგები

3000-ზე მეტი დევნილი ოჯახი მიიღებს ერთჯერად ფულად დახმარებას

50-ზე მეტი ოჯახის აბონირება

120-ზე მტი ოჯახის დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

დევნილთა განსახლების ობიექტების ბმა ქსელის შექმნა

1500-ზე მეტ დევნილთა განსახლების ობიექტში სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება

120-ზე მეტ დევნილთა განსახლების ობიექტის აღწერა-შესწავლა

100-ზე მტი დევნილთა განსახლების ობიექტში საერთო სარგებლობის ფართების აზომვითი სამუშაოები



მადლობა 
ყურადღებისათვის!


