
ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, 

აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 

 

კატეგორიები(თანამდებობათა) 

ჩამონათვალი 
 

ქალი კაცი სულ 

დირექტორი  1 1 

დირექტორის მოადგილე  3 3 

დეპარტამენტის უფროსი 2 2 4 

სამსახურის უფროსი  1 1 

სამმართველოს უფროსი 7 6 13 

ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსი 

 4 4 

სამმართველოს უფროსის 

მოადგილე 

1  1 

მთავარი  სპეციალისტი 10 12 22 

უფროსი  სპეციალისტი 50 34 84 

სპეციალისტი 24 5 29 

შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირი 

6 26 32 

 



დანართი №1

1,378,060

№
დანაყოფის კოდი 

(СPV) 
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძვლები

შესყიდვების დაწყების 

სავარაუდო ვადები

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

პროგრამული კოდი
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მუხლი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

150 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,935.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 1 ოქტომბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: ლაზერული პრინტერები)

151 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    3,357.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 1 ოქტომბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: პორტაბელური კომპიუტერები)

152 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                    3,933.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 5 ოქტომბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: ტონერიანი კარტრიჯები)

153 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,764.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 8 ოქტომბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: ლაზერული პრინტერი და 

პორტაბელური კომპიუტერი)

154 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        289.85 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები)

155 15900000
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
                                         45.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა სასმელები)

156 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                          67.50 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ერჯერადი პროდუქცია)

157 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება                                          70.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: შსს მომსახურების სააგენტო, 

ავტომანქანის გადაფორმება)

158 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         25.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: პარკირების მომსახურების 

შესყიდვა)

159 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                         24.64 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: დაზღვევის მომსახურების 

შესყიდვა)

160 50400000

სამედიცინო და ზუსტი საზომი 

აპარატურის შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

                                       320.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ცეცხლმაქრების შეკეთება, 

დატუმბვა )

161 35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები 

და უსაფრთხოების საშუალებები

                                       300.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ცეცხლმაქრების შესყიდვა)

162 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები                                 429,817.26 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 06 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების შესყიდვა)

163 71200000
არქიტექტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
                                       100.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 05 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: ხართაღრიცხვის შესყიდვა)

164 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                    3,170.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: წყლის ავზების შესყიდვა)

166 3400000
მეტყევეობისა და ტყეკაფვის 

პროდუქტები
                                       866.70 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: მულჩის შესყიდვა)

167 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

                                    2,000.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 20 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების 

ტექმომსახურება)

168 31500000
 გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
                                    1,180.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 26 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ნათურები)

169 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                       324.13 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 29 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: დაზღვევის მომსახურების 

შესყიდვა)

170 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         25.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 29 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: პარკირების მომსახურების 

შესყიდვა)

171 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         36.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 30 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: ჯიპიეს მომსახურების 

შესყიდვა)

172 79700000
გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
                                    1,400.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 2 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი:  დაცვის მომსახურება)

173 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                    1,127.00 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 5 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი:  კონვერტები)

174 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

                                    1,060.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

175 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                  16,700.00 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: კარტრიჯები)

176 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

                                    7,028.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 13 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

177 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        304.25 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები)

178 15900000
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
                                       118.20 

გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა სასმელები)

179 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                          91.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ერჯერადი ჭიქები)

180 9100000 საწვავი                                     7,240.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ბენზინი)

181 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე
                                       300.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: პარკირება)

182 19500000 რეზინისა და პლასტმასის მასალები                                        600.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანის რეზინის 

ფეხსაგებები)

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა

სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის გეგმის პროექტი

1. შედგენის თარიღი: 30.12.2020 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი   200293324

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტისსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო



183 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                       227.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანის ჯიპიეს 

მომსახურება)

184 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                    1,202.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 03 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების დაზღვევა)

185 22400000

 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

                                       675.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 24 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების 

ბრენდირება)

186 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    4,476.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 24 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: პორტაბელური 

კომპიუტერი)

187 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                  22,880.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 7 დეკემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: სტანდარტული 

კომპიუტერი)

188 18500000
სამკაულები, საათები  და 

მონათესავე  ნივთები
                                       470.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 9 დეკემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ხის ბრელოკები)

189 16100000

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები ნიადაგის 

მოსამზადებლად ან 

კულტივირებისათვის

                                189,815.40 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 დეკემბერი 

2020 წელი

190 16300000 მოსავლის ასაღები მანქანები                                     2,189.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

191 16400000
შესაწამლი მანქანები სოფლის 

მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის
                                    8,633.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

192 16600000

სპეციალიზებული სასოფლო-

სამეურნეო ან სატყეო 

დანიშნულების მანქანები

                                  49,115.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

193 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,906.68 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

194 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
                                  10,200.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

195 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

196 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები                                     2,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

197 38300000 საზომი ხელსაწყოები                                     2,090.80 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

198 39100000 ავეჯი                                     1,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

199 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

200 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                                     3,300.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

201 39700000 საოჯახო ტექნიკა                                   20,079.97 
გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

202 42100000

დანადგარები მექანიკური 

ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის

                                  10,165.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

203 42300000
სამრეწველო ან ლაბორატორიული 

ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები
                                    1,550.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

204 42500000
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები
                                               -   

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

205 42600000
სახარატო, საბურღი და სახერხი 

ჩარხები
                                  14,083.52 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

206 42700000

ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 

ტყავის წარმოების მანქანა-

დანადგარები

                                  32,995.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

207 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

                                    1,568.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

208 43100000 სამთო მანქანა-დანადგარები                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

209 43300000
სამშენებლო მანქანები და 

მოწყობილობები
                                               -   

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

210 43800000 საამქროს დანადგარები                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

211 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

                                  26,878.31 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

212 45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი 

სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

                                101,657.94 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

213 3400000
მეტყევეობისა და ტყეკაფვის 

პროდუქტები
                                       922.50 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

214 16100000

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები ნიადაგის 

მოსამზადებლად ან 

კულტივირებისათვის

                                149,815.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

215 16300000 მოსავლის ასაღები მანქანები                                     2,388.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

216 16400000
შესაწამლი მანქანები სოფლის 

მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის
                                    4,486.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები



217 16600000

სპეციალიზებული სასოფლო-

სამეურნეო ან სატყეო 

დანიშნულების მანქანები

                                  25,963.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

218 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                               -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

219 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    2,297.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

220 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
                                       750.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

221 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
                                       495.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

222 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები                                        190.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

223 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები                                     4,745.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

224 34900000

სხვადასხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობა და სათადარიგო 

ნაწილები ცხენის შესაბმელი ან 

ხელით სამართი საზიდრები, სხვა 

მექანიკური სატრანსპორტო 

                                       150.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

225 38300000 საზომი ხელსაწყოები                                        850.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

226 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები                                     3,482.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

227 39100000 ავეჯი                                     5,380.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

228 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                     2,940.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

229 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                                     6,045.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

230 39700000 საოჯახო ტექნიკა                                   41,960.94 
გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

231 42100000

დანადგარები მექანიკური 

ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის

                                  13,958.25 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

232 42600000
სახარატო, საბურღი და სახერხი 

ჩარხები
                                    5,930.55 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

233 42700000

ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 

ტყავის წარმოების მანქანა-

დანადგარები

                                  39,533.35 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

234 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

                                  13,185.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

235 43400000

მინერალების დასამუშავებელი და 

სამსხმელო ფორმების 

მოდელირების მანქანები

                                       997.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

236 43800000 საამქროს დანადგარები                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

237 44100000
სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო მასალები
                                    2,320.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

238 44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული ნივთები

                                       945.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

239 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

                                  39,199.20 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

240 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                    3,610.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

141 44200000 სტრუქტურული მასალები                                     1,600.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ფანჯრები)

141 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

                                    1,836.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

142 22400000

 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

                                       180.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: სტიკერები)

143 22100000
 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
                                    4,999.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ბუკლეტები)

144 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        226.20 
მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: საკვები პროდუქტი )

145 15900000
სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
                                         23.85 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი:სასმელი )

146 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
                                         17.60 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ჩანთები )

147 37500000
თამაშები და სათამაშოები; 

ატრაქციონები
                                         25.75 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: სათამაშოები )



148 35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები 

და უსაფრთხოების საშუალებები

                                       357.80 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები სპრინკლერი

149 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                       230.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

150 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
                                       250.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება 
IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

სულ: 1,378,060.14



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება
ხელშეკრულების 

ღირებულება

 გადარიცხული 

თანხა 

1  შპს მაგთიკომი 
მობილური 

ტელეფონები

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
35000.00

2  შპს ქამუშ ვოში 
ავტომანქანების 

რეცხვა
ელექტრონული ტენდერი 14,018.80                   2,113.38 

3  შპს ვექტორი 
ლიფტის 

მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 2,700.00                      675.00 

4  შპს სქაი გრუპი დასუფთავება ელექტრონული ტენდერი 88,500.00                 16,933.54 

5

 შპს ,,საინფორმაციო 

კომუნიკაციების 

სისტემები’’ 

საფოსტო 

მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 67,210.00                   9,199.55 

6
 შპს რომპეტროლ 

საქართველო 
ბენზინი

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
175,680.00                 36,621.28 

7
 შპს რომპეტროლ 

საქართველო 
დიზელი

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
116,560.00                 10,121.17 

8
 დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი 
დაცვა

გამარტივებული 

შესყიდვა (ექსკლუზივი)
193,200.00                 48,300.00 

9

 სსიპ „ციფრული 

მმართველობის 

სააგენტო“ 

ინტერნეტი

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

118,200.00                 29,550.00 

10
 სს ნიუ ვიჟენ 

დაზღვევა 
დაზღვევა

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
15,478.01                   3,816.34 

11  ავტოსერვისცენტრი+ 
ავტოტექმომსახურებ

ა
ელექტრონული ტენდერი 80,000.00                 58,996.84 

12

სსიპ – საფინანსო-

ანალიტიკური 

სამსახური

ედოკუმენტის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

1,632.00                      408.00 

13 შპს I GPS ოპერატორი ჯიპიეს მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 4,752.00                      914.10 

14 შპს აუტოტესტგეორგია ტექდათვალიერება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

60.00

15 შპს ნიუ სითი სახურავები

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(გადაუდებელი)

50,047.78                 49,602.08 

16
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი
ლიბანის დაცვა

გამარტივებული 

შესყიდვა (ექსკლუზივი)
1,740.00                      435.00 

17  შპს სენა აუტო 
ტივოლების 

ტექსმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (მთავრობის 

განკ.)

6,000.00                      774.00 

18  სს ფრანს ავტო 
სანდეროების 

ტექსმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (მთავრობის 

განკ.)

16,000.00                   2,426.58 

19  სს სილქნეტი 
სატელეფონო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
600.00                      135.00 

20  ტვ სარფი ტელევიზია
გამარტივებული 

შესყიდვა
4,236.00                      936.00 

2021 წლის I კვარტალის შესყიდვები (გაფორმებული ხელშეკრულებები)



21  შპს ჯი-თი მოტორსი 
ფიესტების 

ტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (მთავრობის 

განკ.)

24,000.00                      406.50 

22  შპს საგა იმპექსი ტუმბოს შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(გადაუდებელი)

1,952.00

23  შპს თეგეტა მოტორსი 
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
2,536.00                      221.90 

24  შპს თეგეტა მოტორსი 
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
10,565.60                      927.70 

25  სანტექ სერვისი 

წყალკანალიზაციის 

სისტემის მოწყობის 

მომსახურება

ელექტრონული ტენდერი 100,000.00

26
 შპს ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი 

ჰაილუქსის 

ტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (მთავრობის 

განკ.)

3,500.00

27  სს გუდვილი 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობითი)

1,886.62                   1,886.62 

28  სს გუდვილი 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობითი)

1,078.45                   1,078.45 

29  სს გუდვილი 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობითი)

270.63                      270.63 

30

 ახალი ამბების 

სააგენტო 

კავკასუსნიუსი 

ახალი ამბების 

მომოსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
3,800.00                      600.00 

31
 შპს 

აუტოტესტგეორგია 
ტექდათვალიერება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

780.00                      240.00 

32
 სს გრინვეი 

საქართველო 
ტექდათვალიერება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

180.00

33

 შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია 

პარკირება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

500.00

34  ი/მ დიანა ლაღაძე 
ყვავილების 

თაიგული

გამარტივებული 

შესყიდვა
500.00                      100.00 

35  შპს მაგთიკომი 
ინტერნეტ 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
1,134.40                      304.29 

36  შპს ქარდ სოლუშენი 
დატაქარდის 

კარტრიჯები

გამარტივებული 

შესყიდვა (ექსკლუზივი)
2,600.00                   2,600.00 

ძრავის ზეთების და 

ფილტრების 

შესყიდვა



37
 შპს სანატორიუმი 

საქართველო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

7,032.00

38
 შპს საქართველოს 

ფოსტა 

საფელდეგერო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ექსკლუზივი)
1,500.00

39  შპს სერვ.ჯი ჰოსტინგი
გამარტივებული 

შესყიდვა
250.00                        25.00 

40  შპს სინათლე 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

816.00

41  შპს ჯეონო 

წყალკანალიზაციის 

სისტემის მოწყობის 

მომსახურება

ელექტრონული ტენდერი 100,000.00

42  შპს საქართველო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

7,272.00

43
 შპს ფავორიტი 

ტექსტილი 

ბრენდირებული 

პირბადეები

გამარტივებული 

შესყიდვა
348.00                      348.00 

44
 ი/მ თეიმურაზ 

გასანიანი 

უკანა ძარის საფარის 

ხუფი

გამარტივებული 

შესყიდვა
1,400.00                   1,400.00 



45  სს სამგურალი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

6,456.00

46  სს მანქანათმშენებელი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

7,200.00

47  სს გეოლოგი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

3,456.00

48  სს თბილისი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

2688.00

49  სს მეგობრობა 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

4296.00



50  სს იმერეთი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

1656.00

51

 შპს 

კავშირგაბმულობის 

საექსპლუატაციო 

ტექნიკური ფირმა 

სატელეფონო ქსელის 

შეკეთება

გამარტივებული 

შესყიდვა
2997.00

52  შპს პენსან ჯორჯია 
ა4 ქაღალდის 

შესყიდვა

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
20212.50                   9,187.50 

53
 იმ ზურაბ 

ფეიქრიშვილი 
ტექნიკის შეკეთება ელექტრონული ტენდერი 7000.00

54
 შპს 

აუტოტესტგეორგია 
ტექდათვალიერება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

60.00                        60.00 

55  სს გელათი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

2328.00

56  შპს აიტი გროუფ ქსელის ჰაბი
გამარტივებული 

შესყიდვა
1716.00                   1,716.00 

57  შპს ინოვატორი 

ვიდეოაპარატურის 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
540.00                      540.00 

58  შპს ამბოლი აკუმულატორი
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
230.00                      230.00 

59  სს ჯანმრთელობა 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2021 

წლის 28 იანვრის №01-

7/ნ ბრძანება

გამარტივებული 

შესყიდვა (ნორმატიული 

აქტი)

6528.00

60  geosm 
საკანცელარიო 

საქონელი
ელექტრონული ტენდერი 14552.94                 12,512.72 



61  შპს ამბოლი აკუმულატორი
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
105.00                      100.00 

62  შპს აქსელი კარტრიჯები ელექტრონული ტენდერი 23656.64

63  შპს თმგრუპ 
ბრენდირებული 

ბლოკნოტები

გამარტივებული 

შესყიდვა
1290.00



ორგანიზაციუ

ლი კოდი
დასახელება დამტკიცებული დაზუსტებული

27 01 07
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფა
5,510,000 5,510,000

ხარჯები 5,460,000 5,460,000

შრომის ანაზღაურება 3,440,000 3,430,000

საქონელი და მომსახურება 1,976,000 1,968,000

სოციალური უზრუნველყოფა 20,000 30,000

სხვა ხარჯები 24,000 32,000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
24,000 32,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000 50,000

27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 61,835,000 61,832,000

ხარჯები 25,135,000 25,132,000

საქონელი და მომსახურება 1,347,000 1,341,000

სოციალური უზრუნველყოფა 2,000,000 2,003,000

სხვა ხარჯები 21,788,000 21,788,000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,000,000 1,000,000

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
20,788,000 20,788,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,700,000 36,700,000

27 06 01
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული 

მიგრანტებისათვის     
650,000 650,000

ხარჯები 650,000 650,000

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 142,000 139,000

სუბსიდიები 0

სოციალური უზრუნველყოფა 3,000

სხვა ხარჯები 508,000 508,000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
200,000 200,000

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
308,000 308,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 5,000,000 5,000,000

ხარჯები 5,000,000 5,000,000

საქონელი და მომსახურება 300,000 300,000

სხვა ხარჯები 4,700,000 4,700,000
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,700,000 4,700,000

27 06 03 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და 

საცხოვრებელი პირობების შექმნა
55,000,000 55,000,000

ხარჯები 18,300,000 18,300,000

საქონელი და მომსახურება 800,000 800,000

სოციალური უზრუნველყოფა 2,000,000 2,000,000

სხვა ხარჯები 15,500,000 15,500,000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
500,000 500,000

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
15,000,000 15,000,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,700,000 36,700,000

27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 85,000 85,000

ხარჯები 85,000 85,000

საქონელი და მომსახურება 85,000 82,000

სოციალური უზრუნველყოფა 3,000

27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 1,100,000 1,100,000

ხარჯები 1,100,000 1,100,000

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 20,000 20,000

სხვა ხარჯები 1,080,000 1,080,000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
300,000 300,000

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
780,000 780,000

 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი



 

 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 

წლის პირველი კვარტლის შესრულების ანაგარიში 

 

 

პროგრამუ

ლი კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებუ

ლი მოცულობა 

საანგარიშო 

პერიოდის 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების 

% წლიურ 

დაზუსტებუ

ლ გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

27 01 07 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა 

და საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფა 

 

5,510.0 

 

 

5,510.0 

 

1,045.8 19.0% 
 

27 06 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა და მიგრანტთა 

ხელშეწყობა 

61,835.0 61,835.0 7,338.9 11.9% 
 

27 06 01 

სარეინტეგრაციო დახმარება 

საქართველოში 

დაბრუნებული 

მიგრანტებისათვის         

650.0 650.0 17.4 2.7% 
 

27 06 02 
ეკომიგრანტთა მიგრაციის 

მართვა 

5,000.0 5,000.0 920.0 18.4% 
 

27 06 03 

განსახლების ადგილებში 

დევნილთა შენახვა და მათი 

საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება 

55,000.0 55,000.0 6,390.2 11.6% 
  

27 06 04  
საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირთა ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა    

85,0 85,0 9.9 11.6% 
 

27 06 05 
საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 

1,100.0 1,100.0 1,4 0.1% 
 

 

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფა (27 01 07) 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. 

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა, საქართველოში 

დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 



 

საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 

მოკლე აღწერა: 

ელექტრონულად გატარებულია 7 789 განცხადება,  1 728 დევნილ მოქალაქეს გაეწია პირადი 

კონსულტაცია, ხოლო 4 652 მოქალაქეს - სატელეფონო კონსულტაცია. გაცემულია 678 

დევნილის მოწმობა/ბარათი და 268 ცნობა. 

დევნილის სტატუსი მიენიჭა 885 პირს (28 სრულწლოვანი, 857 ახალშობილი) და სტატუსი 

აღუდგა 61 პირს. ამასთანავე, დევნილის სტატუსი შეუწყდა 697 პირს გარდაცვალების გამო და 

12 პირს მოქალაქეობის შეწყვეტა/გასვლის გამო, ხოლო ჩამოერთვა და უარი ეთქვა 23 პირს. 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მისაღებად შემოსულია 5 309 განცხადება.  კომისიური 

წესით დასაფინანსებლად შეირჩა და ფინანსური დახმარება გაეწია 3 676 დევნილ ოჯახს; 

დროებითი განსახლების მიზნით საცხოვრებლის დაქირავების ხარჯების ასანაზღაურებლად  

შემოსულია 638 განცხადება. კომისიური წესით დასაფინანსებლად შეირჩა და ბინის 

დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება გაეწია 480 დევნილ ოჯახს; 

საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე შევსებული განაცხადების, საცხოვრებელი ფართის 

შესყიდვის თაობაზე შევსებული განაცხადების, დროებითი საცხოვრებელი ფართით 

უზრუნველყოფისა და სხვ. მონიტორინგის მიზნით განხორციელდა სულ 2541 ვიზიტი. 

დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის 

ადმინისტრაციის ხარჯის ოდენობის დადგენის მიზნით 10 ობიექტზე განხორციელდა 

მონიტორინგი დევნილთა სულადობის დასაზუსტებლად, მონიტორინგის შედეგების 

საფუძველზე გაფორმებულ იქნა მიღება-ჩაბარების აქტი (ერთ სულზე 2 ლარი) და 

განხორციელდა შესაბამისი დაფინანსება. 

ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით  

სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებლად, დევნილი 

ამხანაგობისათვის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისთვის აუცილებელი 

სადანახარჯო შენატანის ამხანაგობების ანგარიშზე განთავსების თაობაზე, შემოვიდა და 

განხილულ იქნა 18 განცხადება და მათ მიეცათ შესაბამისი დაფინანსების თაობაზე 

ადმინისტრაციული დაპირება, გარდა ამისა, 6 ამხანაგობას უკვე გაეწია ფინანსური დახმარება.  

მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შესყიდვის ფარგლებში 8 ობიექტის (656 ბინა)   

მიმდინარე  სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე განხორციელდა მონიტორინგი და 106 

საცხოვრებელ ფართზე გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.  



 

საარსებო  წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიმართულებით განხორციელდა 

შემდეგი აქტივობები:  

 პოტენციურ ბენეფიციარებთან გაიგზავნა 38 315 მოკლე ტექსტური შეტყობინება და 

ჩატარდა 11 საინფორმაციო შეხვედრა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების 

შესახებ; 

  „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში 

განხილულ იქნა 230 განაცხადი, აქედან 106 გადალახა საკვალიფიკაციო ეტაპი და 

განხორციელდა მათი მონიტორინგი. კომისიის მიერ გამოვლინდა 51 გამარჯვებული; 

 „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, 

გამოცხადდა განაცხადების მიღება. 

საქართველოში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური 

რეინტეგრაციის მიზნით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:  

 სოციალური ინიციატივების დაფინანსების და ეკონომიკური აგენტის სუბსიდირების 

კომპონენტით სარგებლობის პროგრამაში ჩაერთო 229 ბენეფიციარი;  

 სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსებისათვის სააგენტოს 

მომართა 17 ბენეფიციარმა და გაიცა 9 ადმინისტრაციული დაპირება; 

 პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამით 

სარგებლობის მიზნით სააგენტოს მომართა 13 ბენეფიციარმა; 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა, საქართველოში 

დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

მიღწეული საბოლოო შედეგი: 

განხორციელდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული ყოფილი კომპაქტურად 

განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების 

უზრუნველსაყოფად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი 

სახლები და  მენაშენეებისაგან ახლადაშენებულ კორპუსებში  საცხოვრებელი ბინები; 

იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება. 



 

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და 

ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და 

წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა; 

მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების 

შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ 

ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი სახლებით 

უზრუნველყოფა და მათი, ასევე საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-

ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილებს, ეკომიგრანტებსა და საქართველოში 

დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის 

პროცესი, გაუუმჯობესდათ საცხოვრებელი პირობები; 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 41 დევნილ 

სტუდენტს  დაუფინანსდა მგზავრობის ღირებულება. 

3 676 დევნილ ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება და 480 დევნილ ოჯახს ბინის 

დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება; 

მენაშენეებისაგან შესყიდულ იქნა 106 საცხოვრებელი ბინა; 

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული 

მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი - 27 06 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 

 

საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 

მოკლე აღწერა: 

 

საქართველოში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური 

რეინტეგრაციის მიზნით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:  



 

 სოციალური ინიციატივების დაფინანსების და ეკონომიკური აგენტის სუბსიდირების 

კომპონენტით სარგებლობის პროგრამაში ჩაერთო 229 ბენეფიციარი;  

 სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსებისათვის სააგენტოს 

მომართა 17-მა ბენეფიციარმა და გაიცა 9 ადმინისტრაციული დაპირება; 

 პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამით 

სარგებლობის მიზნით სააგენტოს მომართა 13-მა ბენეფიციარმა და მოხდა მათი 

რეფერირება დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს პროფესიული 

მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაზე; 

 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  

 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული 

ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: 

სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით დაფინანსებული 9 ბენეფიციარი  

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 

დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდებათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის 

პროცესი 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  მაჩვენებელი  სამედიცინო მომსახურებისა და 

მედიკამენტების დაფინანსება მიიღო 9 ბენეფიციარმა;  

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის 

პროგრამით ისარგებლებს 400-მდე ქართველი მიგრანტი 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინტეგრირებულ დევნილთა  

რაოდენობა; 

ქვეპროგრამის დასახელება: ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი - 27 06 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 

 

საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 

მოკლე აღწერა: 

 

  სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 55 (თბილისი - 15, იმერეთის 

რეგიონი - 28, სამეგრელოს რეგიონი - 12) საცხოვრებელი სახლი. 

 



 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  

 

სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების 

საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა. 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: 

სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 55  საცხოვრებელი სახლი.  

 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის შეძენილ 

იქნა 55 საცხოვრებელი სახლი. 

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 

200-მდე  ოჯახი  

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილებულ 

ეკომიგრანტთა რაოდენობა; 

 

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი - 27 06 

03) 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  

დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; 

დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. 

 

მიღწეული საბოლოო  შედეგები: 

საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 

მოკლე აღწერა: 

 მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, ყოფილი კომპაქტურად 

განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა. 

საკუთრებაში ბინები გადაეცა 114 ოჯახს; 

 დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით: 

 მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში და ახალაშენებულ 

კორპუსებში ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, 

სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის 

გადახურვის სამუშაოები; 



 

 ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად სახლის პროგრამის 

ფარგლებში შეძენილ იქნა 290 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 150, იმერეთის 

რეგიონი - 15, სამეგრელოს რეგიონი - 125).  

 ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით 

სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 6 ობიექტზე; 

 სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 3676 დევნილს, ასევე 

სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 480 

ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების 

მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); 

 დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა:  

 შპს ,,დავიდე “  (ს.კ. 406232036),  ქ. თბილისი, ვარკეთილ ორსა და ვაზისუბნის 

საცხოვრებელს შორის  მდებარე კორპუსი - 260 ბინა;  

 ი.მ. დავითი კოსტავა (ს.კ 60001001133) ქ. ქუთაისი, განჯას ქ. #12-ში - 106 ბინა;   

 შპს ,,მს ბილდერი“ (ს.კ. 404552382), ქ. თბილისი, ვიქტორ კუპრაძის ქ. #12ა-ში  - 82 ბინა;   

 ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა ,,დადიანი პალასი“ (ს.კ. 220420113), ქ. ზუგდიდი, 

დადიანის ქ. #33-ში - 34 ბინა;   

 შპს ,,კოდი“ (ს.კ. 402050016), ქ. თბილისი, ქინძმარაულის შესახვევი #5ა-ს და #4ა-ს 

მიმდებარედ - 73 ბინა;   

 ი.მ. ლევან სისვაძე (ს.კ. 01020007733), ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი #16ა-ბ-ს 

მიმდებარედ - 16 ბინა;   

 შპს ,,მწვანე სახლი დეველოპმენტი“ (ს.კ. 400290957), ქ. თბილისი, რეზო გაბაშვილის III 

გასასვლელი #28-ში - 17 ბინა (ჩაბარდება 2022 წელს); 

 შპს ,,ვარსკვლავი“ (ს.კ. 417892052), ქალაქი გორი, შოთა რუსთაველის ქუჩა N88-ში - 68 

ბინა.  

 ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 10 ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულება  

ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფინანსებლად; 

 განხორციელდა 17 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი 

მომხმარებლის მიერთება - ინდივიდუალური გაზიფიცირება. 

 

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 

 

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ 

დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 5 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი 

რეაბილიტაცია; 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი 

კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად 

ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია. 

 



 

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  114 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; 

სოფლად სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 290 საცხოვრებელი სახლი. 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 560-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი 

მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 

800-მდე საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -  

 

ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინების რაოდენობა; საკუთრებაში გადაცემული 

საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა; გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული 

ოჯახების რაოდენობა; 

 

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით 4 156 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის 

ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს 

განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით 10 000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის 

ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს 

გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. 

მიღწეული საბოლოო  შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური 

სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული 

ასპექტების გათვალისწინება. 

 

4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 10 ობიექტზე 

განხორციელდა  ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; 

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 20-მდე  

ობიექტზე განხორციელდება  ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი- ყოფილი ორგანიზებულად 

განსახლების მიზნით, განხორციელდა  ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; 

 

5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით მოხდა  მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 6-მდე 

ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; 

 



 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 

150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; 

 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო 

პირობების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ 

ობიექტებში (სულ 150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების 

თანადაფინანსება; 

 

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 04) 
    
 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; 

 

მიღწეული საბოლოო  შედეგები: 

პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად, დისტანციურ რეჟიმში ხორციელდებოდა 

საგანმანათლებლო კურსების (ქართული ენა, სამოქალაქო განათლება, სოც. კულტურული 

ცნობიერების ამაღლება) სწავლება. ქართული ენის სწავლების პროცესში ჩართულია 45 

ბენეფიციარი; 

საკონსულტაციო სერვისით ისარგებლა 25-მა ბენეფიციარმა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება 

ჯანდაცვის, იურიდიულ, საყოფაცხოვრებო, საგანმანათლებლო და სხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

 

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რეინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე 25 

ბენეფიციარს გაეწია სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები.  

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის 

პროგრამით ისარგებლებს 100-მდე ბენეფიციარი. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოში მცხოვრებ 

საერთაშორისო დაცვის მქონე და ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა ინტეგრაცია 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 06 05) 

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  



 

 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; 

 

მიღწეული საბოლოო  შედეგები: 

 38 315 მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაიგზავნა საარსებო წყაროების სახელმწიფო 

პროგრამების შესახებ; 

 დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგელებში 

სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 41 

სტუდენტს აუნაზღაურდა მგზავრობის საფასური; 

 ,,განსახლებულ დევნილთა და ეკომიგრანტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო 

პროგრამის“ ფარგლებში, 2019 წელს გამარჯვებულ 13 ბენეფიციარს გადაეცა  11 მინი 

ტრაქტორი და 2 მოტობლოკი; 

  „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში 

გამოცხადდა განაცხადების მიღება; 

 ,,დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში 

დაკმაყოფილდა 72 განაცხადი. 

 ,,დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში 2020 

წელს გამარჯვებულ 27 ბენეფიციარს გადაეცა 27 მოტობლოკი;  

 

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 

 

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო წყაროების პროგრამებში დაფინანსდა 300 

ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პროექტი. 

 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო წყაროების პროგრამებში განხორციელდება  

300-მდე ბენეფიციარის მიერ მიერ წარმოდგენილი პროექტის დაფინანსება; 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარსებო წყაროების პროგრამებში 

ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა. 



 მ.შ: თანამდებობის 

პირთა  

 მ.შ: დანარჩენ 

თანამშრომელთა 

                16,800.00                825,559.71   

 თანამდებობრივი სარგო               842,359.71                        16,800.00                     825,559.71   

 დანამატი                                -     

 პრემია                                -     

 2021 წლის I კვარტლის შრომის ანაზღაურება  (თანამდებობრივი სარგო, 

დანამატი, პრემია) 

 სულ შრომის ანაზღაურება 

                                                                     842,359.71   



 მ.შ: თანამდებობის 

პირთა

 მ.შ: დანარჩენი 

თანამშრომლების

სულ 51060.00 915.00 50145.00

მ.შ: მივლინება ქვეყნის შიგნით 51060.00 915.00 50145.00

მ.შ: მივლინება ქვეყნის გარეთ 0.00 0.00 0.00

მივლინების ხარჯი

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ 

გაწეული სამივლინებო ხარჯი 2021 წლის  I კვარტალი           (ლარებში)


