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კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და ნეგატიური სოციალური 

შედეგების შემცირების მიზნით გაწეული საქმიანობის ანგარიში

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა



ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა  

პანდემიასთან ბრძოლის პრიორიტეტული მიმართულებები და ბიუჯეტი
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საინფორმაციო მხარდაჭერა

აფხაზეთის მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა

284 000 

აფხაზეთის მოსახლეობის 

სოციალური დაცვა

490 000 

ანტიკრიზისული ეკონომიკური 

საქმიანობის ხელშეწყობა

232 000

ეფექტური საინფორმაციო 

კამპანია

საქართველოს ხელისუფლების 

გადაწყვეტილებისა და 

რეკომენდაციების შესრულების 

ხელშეწყობა

საზოგადოებრივი 

სოლიდარობის აქტივიზაცია 



თანხა

აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭო 53 000

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატი 88 000

ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 54 200

სსიპ „დევნილთა საარსებო წყაროების მხარდამჭერი პროექტებისა და პროგრამების სააგენტო“ 18 000

ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტი

48 600

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ 19 000

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 11 500

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აპარატის პროგრამები 167 200

სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო“ 85 000

სსიპ „ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ 150 000

იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა სამინისტრო 216 500

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატი 95 000

ჯამი: 1 006 000

საბიუჯეტო ასიგნებების მობილიზება დაწესებულებების მიხედვით
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ადმინისტრირება

მედპერსონალის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილ იქნა 
შესაბამისი სამედიცინო აღჭურვილობა: დისტანციური თერმომეტრი,  დამცავი ფარი, 

პირბადე, სამედიცინო ხელთათმანი, კომბინიზონი, ბახილები, ქუდები, სადეზინფექციო 
საშუალებები

46 მედ. მუშაკი მზად არის იმუშაოს  რუხში არსებულ მრავალპროფილურ სამედიცინო 

ცენტრში COVID 19-ის გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფის მიზნით

სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებმა გაიარეს ონლაინ სწავლება 

(თემა: პროტოკოლით გაწერილი მოთხოვნების შესრულება)

განსაკუთრებულ რე ჟიმზე იქნა გადაყვანილი  აფხაზეთის 14 სამედიცინო 

დაწესებულება, 

7 დასავლეთ საქართველოში,  7 - ქ. თბილისში

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება
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ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება

ოკუპირებული  ტერიტორია

შესყიდულ იქნა  119 166,90 ღირებულების სამედიცინო ინვენტარი

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებს გადაეცა 

101 156        ღირებულების  სამედიცინო აღჭურვილობა 

საოკუპაციო ხაზთან გაიხსნა და აღიჭურვა საველე ჰოსპიტალი

აფხაზეთის მთავრობის 

მიერ შეძენილი ჰუმანიტარული 

დახმარება

4

მედიკამენტები მედიკამენტები

სამედიცინო საშუალებები სამედიცინო საშუალებები



აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობის 

რესურსებით სადეზინფექციო 

სამუშაოები ჩატარდა

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება

სადეზინფექციო სამუშაოები

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის ინიციატივითა და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობით სადენზიფექციო 

სამუშაოები ჩატარდა

 შიდა ქართლის რეგიონის 19 ობიექტში;

 კახეთის რეგიონის 5 ობიექტში;

 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 8 ობიექტში;

 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 1 ობიექტში;

 იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის

რეგიონებსა და აჭარის ა/რ მდებარე კომპაქტურ ჩასახლებებში;

 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის კომპაქტურ ჩასახლებებში 5

219 კომპაქტურად 

ჩასახლებულ ობიექტში  

(138975 მ2)

14 სამედიცინო 

დაწესებულებაში

23 საბიუჯეტო 

დაწესებულებაში



სამედიცინო დაწესებულებებში   
მომსახურება გაეწია  

2 000-ზე მეტ

ბენეფიციარს

დისტანციური კონსულტაცია 

გაეწია 887

ბენეფიციარს

საცხოვრებელ ადგილზე     
განხორციელდა  

452
ვიზიტი

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება

სამედიცინო მომსახურება
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9 000 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

100 ტონა

შესყიდული სურსათის 

მოცულობა

450 000 

ბიუჯეტი

სოციალური დაცვის მიმართულება 

სურსათით უზრუნველყოფა

მიზნობრივი ჯგუფი - დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები 70 წლის და 70 წელს 

გადაცილებული პირები და განსაკუთრებული  საჭიროების მქონე ბენეფიციარები
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სოციალური დაცვის მიმართულება 

სასურსათო კალათების განაწილება

70 წლის და ზემოთ ასაკის, კომპაქტურად ჩასახლებული 

აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებები

4-ზე და მეტი არასრულწლოვანი, სოც. დაუცველი მრავალშვილიანი 
ოჯახები
ომის ვეტერანები

სტუდენტები

კარანტინში მყოფი კომპ. ჩასახლება

70 წლის და ზემოთ ასაკის, კომპაქტურად ჩასახლებული

4 და მეტი არასრულწ. სოც. დაუცველი, მრავალშვილიანი 
ოჯახები

საჯაროს სკოლების პედაგოგები

სხვა მძიმე სოც. კატეგორიები

281 ბენეფიციარი

6 887 ბენეფიციარი

1 499 ბენეფიციარი
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9 000  სასურსათო კალათა 9000 სააღდგომო ნობათი

1 009

7 318 

ბენეფიციარი

84 ბენეფიციარი 

71 ბენეფიციარი 

471 ბენეფიციარი

18 ბენეფიციარი

29 ბენეფიციარი

1 009 ბენეფიციარი

333
ბენეფიციარი



საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან ჩარიცხული, სოციალურად დაუცველი 31 

სტუდენტი აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

დაფინანსდა

4650 ლარით 

თითოეულზე  - 150 ლარი

სოციალური დაცვის მიმართულება 

სტუდენტთა მხარდაჭერა
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ერთჯერადი მატერიალური დახმარება



აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა/დევნილთა სამინისტროს 

აღმოსავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიული ორგანოს მიერ 

დაფინანსდა 511 განაცხადი

81 300 ლარი 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის ტერიტორიული 

ორგანოს მიერ 

დაფინანსდა  

200 განაცხადი

29 850 ლარი

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა, 

გურიისა და ქვემო სვანეთის 

რეგიონები და აჭარის 

ავტონომიური  

რესპუბლიკის ტერიტორიული 

ორგანოს მიერ 

დაფინანსდა 169 განაცხადი  

25 000 ლარი

სოციალური დაცვის მიმართულება 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 

136 150

10

880
განცხადება 
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19 000 43 000 12 000 42 000 71 000 45 000 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა, 

მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების 

ზრდა მრავალწლიანი კულტურების  

წარმოება/რეალიზაცია

საარსებო წაყროებით უზრუნველყოფის

ხელშეწყობა 

მარტივი ტიპის სათბურების 

რეაბილიტაცია/ფუნქციონირება

საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობა,

ერთწლიანი კულტურების 

წარმოება

მაღალეფექტური 

მრავალწლიანი კენკროვანი 

კულტურის (ლურჯი მოცვი)  

წარმოების განვითარების 

ხელშეწყობა   

დაფნის პირველადი

გადამუშავების

საამქროს მოწყობა

სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა, ერთწლიანი 

კულტურების წარმოება

ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 

საბიუჯეტო პროგრამები

აღნიშნული მიმართულებით ბიუჯეტში დამატებით გათვალისწინებულ იქნა 232 000 ლარი
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ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხამისკურში 

დაფნის სანერგისა და  დაფნის ფოთლის

პირველადი გადამუშავების საამქროს 

მოწყობა

ეტაპობრივად დასაქმდება 

17 ადამიანი

ეკონომიკური საქმიანობის ანტიკრიზისული ხელშეწყობა

აქტივობები საბიუჯეტო პროგრამების ფარგლებში

ზუგდიდის მუნიპალიტეტის სოფელ რიყეში 

8 ჰა მიწის ფართობზე სიმინდის მოყვანა 

დასაქმდება 

30 ადამიანი 

სამეგრელოში სასათბურე მეურნეობების 

(240-480 კვ.მ.) რეაბილიტაცია   

ბენეფიციარი 20 ოჯახი  

ხობის მუნიციპალიტეტის  სოფ.ზემო

ქვალონში

10 ჰა-ზე სიმინდის მოყვანა 

დასაქმდება 

5 ადამიანი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვალონში 

10 ჰა ფართობზე ლურჯი მოცვის 

სადემონსტრაციო პლანტაციის გაშენება 

დასაქმდება 15 ადამიანი

სეზონურად 40-50 ადამიანი
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ეფექტური საინფორმაციო კამპანია

აფხაზეთის მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაადვილებისა და მომართვიანობაზე 

ოპერატიული რეაგირების მიზნით

24-სათიან რეჟიმში ამოქმედდა ცხელი ხაზი, რომელიც ხელმისაწვდომია,როგორც 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისე საზღვარგარეთ მცხოვრებთათვის 

(ასევე მობ: +995 5 91 63 42 26)  

უწყვეტ რეჟიმში მოქმედებს  აფხაზეთის მთავრობის ერთიანი  ელექტრონული ფოსტა

მაქსიმალურად გამოიყენებულ იქნა  აფხაზეთის მთავრობის ოფიციალური ვებ-

გვერდისა და  სოციალური ქსელების შესაძლებლობები

შეიქმნა ვიდეოკლიპი „დარჩი სახლში“ ტიტრებით აფხაზურ ენაზე  

აფხაზურ ენაზე ითარგმნა პრევენციასა და გავრცელების შეკავების 

მიზნით საინფორმაციო ფლაერები

info@abkhazia.gov.ge

COVID-19-ის
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საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებისა და რეკომენდაციების 

შესრულების ხელშეწყობა

რისკ-ჯგუფის წევრთა დადგენა, მონიტორინგი, რეაგირება

მოძიებულ იქნა ინფორმაცია საზღვარგარეთიდან ჩამოსულ, ასევე, თვითიზოლაციაში და კარანტინში მყოფ 

იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, განხორციელდა   კარანტინისა და თვითიზოლაციის  წესების დაცვის მონიტორინგი

იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი 

და ქვემო სვანეთი, აჭარა სამეგრელო-ზემო სვანეთი

14

სულ 1 022 პირი

აღმოსავლეთ საქართველო

553 პირი 192 პირი 277 პირი



შტუტგარდში სასწავლო 
პრაქტიკაზე 

მყოფ 22 ახალგაზრდას

საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებისა და რეკომენდაციების 

შესრულების ხელშეწყობა

უცხოეთიდან დაბრუნება

15

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან 

და  საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ 

მისიებთან კოორდინაციით უცხოეთში  მყოფ 

33 აფხაზეთიდან 

ი.გ.პ-ს გაეწია დახმარება

ვარშავაში  

მყოფ  

11 ი.გ.პ-ს



აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო მოხელეები შეუერთდნენ მმართველი 

პარტია „ქართული ოცნების“ ინიციატივას სახელფასო ანაზღაურებიდან კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში (Stopcov-ფონდი) თანხების გადარიცხვის თაობაზე 

გადარიცხულია 51 966

საზოგადოებრივი სოლიდარობის აქტივიზაცია
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1 ტონა 

მაკარონი

TIKA
შპს. „ელ ფაქი“

შპს „პსპ-ფარმამ“, შპს 

„ავერსი-ფარმამ“, შპს 

„ბიოფარმამ“, შპს „ნეოფარმამ“, 

შპს „სოელმარტმა“ და შპს 

„საქსპეცტრანსმა“ 

შპს „ფოთის მარცვლეულის 

ტერმინალი“ 

.

20 ტონა 

პურის ფქვილი .

გადმოგვცა ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებები, 

მედიკამენტები და სამედიცინო 

დანიშნულების საგნები.

ვაზიანის დასახლებაში მოეწყო 

პურის საცხობი და სოციალური 

ცენტრი - დასაქმდა 15 დევნილი; 

გადმოგვეცა 20 ტონა ფქვილი 

25 000 პირბადის 

დასამზადებლად  საჭირო 

მასალა;

ფოცხოეწერში მცხოვრებ 

დევნილებს გადაეცათ 100 
სასურსათო კალათა.

შპს „ბევერლი ჯგუფი“ 

1 ტონა 

პურის ფქვილი

შპს „ სივ ტექსი“ 

25 000 პირბადის 

დასამზადებელი ნედლეული
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პრიორიტეტები/გეგმები

. .

.

.

სასურსათო დახმარების 

გაწევა განსაკუთრებით 

საჭიროების მქონე 

პირთათვის 

განურჩევლად ასაკისა

სადეზინფექციო სამუშაოების 

გაგრძელება

შესაწამლი ობიექტების 

რაოდენობა 

დევნილთა კოლექტიური 

ჩასახლებების 

ობიექტში 

სადეზინფექციო 

დისპენსერების მონტაჟი და 

სადეზინფექციო სითხით 

უზრუნველყოფა. 
10 000 ბენეფიციარი 

18

1 323

1 323

საველე ჰოსპიტალის 

ფუნქცონირების ხელშეწყობა

ოკუპირებული აფხაზეთის 

სამედიცინო დაწესებულებების 

მხარდაჭერა

აფხაზეთის 14 სამედიცინო 

დაწესებულების საქმიანობის 

საგანგებო რეჟიმის 

შენარჩუნება



პრიორიტეტები/გეგმები

. .

.

ფერმერთა ხელშეწყობა, 

რომლებსაც საკუთრებაში 

გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები 

(USAID) სოფლის 

მეურნეობის პროგრამასთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმის ფარგლებში  

ტრენინგის ჩატარება  

150 დევნილი ფერმერისთვის 

და უფასო 

აგროსაკონსულტაციო 

მომსახურეობის გაწევა

USAID პროექტ „ZRDA“-

სთან გაფორმებული 

მემორანდუმის 

ფარგლებში 10 

სასათბურე მეურნეობის 

რეაბილიტაცია

მიწის რეგისტრაციის 

ხელშეწყობა

სათბურების 

რეაბილიტაციის 

პროგრამის გაფართოება
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გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

ქ. თბილისი, 2020 წელი


