
2020 წლის საქმიანობის ანგარიში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 



ანგარიშის საპრეზენტაციო ნაწილი მოიცავს  
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

  2020 წლის საქმიანობის ძირითად კომპონენტებს   



სამართლებრივი ბაზის დახვეწა 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 21 ნოემბრის კონსტიტუციური 

კანონის გათვალისწინებით ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი, რომელიც აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან ერთად წარმოადგენს აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის ძირითად სამართლებრივ ბაზას 



2019-2020 წლის საბიუჯეტო მაჩვენებლების დინამიკა 

ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 



გაიზარდა  

2020 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსება 

14,7 % 

23,2 % 

8,5 % 



კორექტირება განიცადა ბიუჯეტის პროგრამულმა ნაწილმა   

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და  მისი ნეგატიური სოციალური  
შედეგების შემცირების მიზნით  

ჯანმრთელობის დაცვა 

სოციალური დაცვა

ანტიკრიზისული ეკონომიკური 
საქმიანობის ხელშეწყობა       

თანხები მიმართულ იქნა  
სოციალური მხარდაჭერის პროექტებზე 



პრიორიტეტები 

ჯანდაცვა 
განათლება 

კულტურა 

სოციალური დაცვა 

სპორტი 



სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებისგან დამოუკიდებლად განხორციელდა 

ათვისებული თანხა 

 პროგრამა  

*ჯანდაცვის მიმართულებით ჯამში ათვისებული თანხა შეადგენს 



ჯანდაცვის პროგრამები 

გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვები  
 

ამბულატორიული დახმარება  

ჰოსპიტალური დახმარება  
სამედიცინო პერსონალის  
გადამზადება 

სოციალური მხარდაჭერა  



დაცვის სამინისტროს შუამდგომლობის საფუძველზე „რეფერალური მომსახურების“   
უწყებათაშორისი კომისიის ოქმით დაფინანსდა  

აფხაზეთიდან გადმოსულ პაციენტთა თანმხლები პირების  
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური  



ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული აქტივობები 

სამედიცინო 
აპარატურა  

სადიაგნოსტიკო  
ტესტები 

სამედიცინო დანიშნულების  
საგნები 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და სადიაგნოსტიკო ტესტები   

სამედიცინო დაწესებულებას გადაეცა

მედიკამენტები 



ტესტირება და ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია 

სეზონური გრიპის  
საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 

COVID-19   
ტესტირება 

ათვისებული თანხა 

 ბენეფიციარი  

გადაეცა ბინაზე მართვის 
მედიკამენტების ნაკრები 

ბენეფიციარი 
 

კოვიდ-დადასტურებული  

პაციენტი  



 

სადეზინფექციო სამუშაოები  

  

ისარგებლა ათვისებული თანხა ჩატარდა  



ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები  

COVID19-ის პრევენციის მიზნით დევნილობაში მოქმედ სამედიცინო  
დაწესებულებებს გადაეცა ერთჯერადი გამოყენების  

სამედიცინო საშუალებები   

ათვისებული თანხა 



სამედიცინო მომსახურება  

ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ მოქალაქეებს უფასოდ   
უტარდებოდათ საჭირო პროცედურები  

 

COVID-19 პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში  

აფხაზეთის მთავრობის შუამდგომლობით, ფინანსური დახმარება გაეწია  
საოკუპაციო ხაზთან 24 საათიან რეჟიმში მორიგე ექიმებს  



 კოვიდინფიცირებული გარდაცვალებული პირის   

სარიტუალო მომსახურება 
  
 

ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული პირების  

ათვისებული თანხა  

საკარანტინე სივრცეებში გადაყვანა 

ათვისებული თანხა  



 

ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა რეაბილიტაციის კურსი ჩაუტარდა  

სხვა აქტივობები 

შშმ პირს გადაეცა ეტლი  

ჯანდაცვის  სამინისტროს შუამდგომლობით  



სოციალური მხარდაჭერა 

ათვისებული თანხა 

სურსათი საჩუქრები 

 

ფინანსური დახმარება  

* სოციალური მიმართულებით სულ გახარჯული თანხა 



ათვისებული თანხა 

 

კომპაქტურ ობიექტებში მცხოვრებ 70 წელს გადაცილებულ პირებს  
  

გადაეცათ  

სოციალური მხარდაჭერა 



საახალწლო საჩუქრები ბავშვებს 

სოციალური სარეიტინგო ქულა 30 000-ზე ნაკლები 

ათვისებული თანხა 



საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 

„TIKA“-ს  მიერ გადმოცემული  ფქვილისგან 

ამავე სააგენტოს მიერ ვაზიანში მოწყობილ პურის საცხობში  

გამოცხვა  დარიგდა  ისარგებლა  



       ფოცხო-ეწერში წყალგაყვანილობა/ანარინება 

 სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები 

 
 

ათვისებული თანხა 

    



სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება  

ათვისებული თანხა  

დაკმაყოფილდა სკოლის განაცხადი  

  

 

მათ შორის განაცხადი ოკუპირებული გალის რაიონიდან 



ათვისებული თანხა  

სანოტარო მომსახურება 
  

 ბინათმესაკუთრეს დაუფინანსდა   

ფართების აზომვა, შემდგომი რეგისტრაციის მიზნით 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობის  

 



ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული აქტივობები 

 
 

ათვისებული თანხა  

დაფინანსდა გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  

 პედაგოგი და ტექნიკური პერსონალი 

გალის რაიონში მცხოვრები სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების  
პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა  



სტუდენტებს გაეწია მატერიალური დახმარება  

COVID -19 პანდემიის დროს ოკუპირებული გალის რაიონიდან  დევნილ,  
სოციალურად დაუცვლელ სტუდენტებს გაეწია მატერიალური დახმარება  

 
 ათვისებული თანხა 

აღნიშნულ ინიციატივას შეუერთდა  საქართველოს 
განათლების და კულტურის სამინისტრო და 

ფინანსური დახმარება გაუწია   

გალის რაიონიდან  დევნილ,  
სოციალურად დაუცველ სტუდენტს 



ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა  

კოლხური ბზის გადარჩენის მიზნით საბაზისო სანერგე მეურნეობის 
ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

 
ახალგაზრდებისათვის ეკოსაგამანთლებლო სივრცის მოწყობა  

ათვისებული თანხა  

მრავალწლიანი კენკროვანი  
კულტურის წარმოების ხელშეწყობა 

         

დაფნის სანერგე ფართის  
აღჭურვა 

10 ჰა მიწის ნაკვეთი 

(4 000 ნერგი) 

 80 000 ნერგი 

 



დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 

მარტივი ტიპის  
სათბურების რეაბილიტაცია 

დაფნის პირველადი გადამუშავების 
საამქროს მოწყობა   

მცირე ბიზნესის მატერიალური 
მხარდაჭერა  

წალენჯიხა ხობი ზუგდიდი 



საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  

40 
ტონა 

ერთწლიანი კულტურების წარმოება 

26 
ჰექტარი 

ათვისებული თანხა  

57  
ოჯახს 

16   
ოჯახი  

დამუშავდა  დასაქმდა დაურიგდა  მოსავალი  

სოფ. ზემო ქვალონი 

ხობი  

სოფ. რიყე 

ზუგდიდი  



ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა  

 

მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა  
შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა 

ტყემალი  

 
იტალიური თხილი  

ხობი 

წალენჯიხა 
ზუგდიდი 

ათვისებული თანხა  



შინაური ცხოველების იმუნიზაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე  

ფუტკრის ოჯახი  

25 სახეობის ვეტმედიკამენტი  

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი  

ღორი 

ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაუტარდა  
შინაურ ცხოველს 

* ჩატარებული სამუშაობების შედეგად მომსახურების არეალში საშიშ/ინფექციურ  
   დაავადებათა კერების გავრცელება არ დაფიქსირებულა 



საინფორმაციო მხარდაჭერა  

ამოქმედდა ცხელი ხაზი 

შეიქმნა ვიდეოკლიპი ,,დარჩი სახლში“ აფხაზურ ენაზე 

აფხაზურად ითარგმნა COVID-19-ის პრევენციასა და გავრცელების შეკავების 
შესახებ საინფორმაციო ფლაერები და გავრცელდა აფხაზეთის მთავრობის 
სოციალური ქსელის მეშვეობით. 

საზღვარგარეთი 

ოკუპირებული ტერიტორია 

საქართველოს 
კონტროლირებადი 

ტერიტორია 

143 



დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერა  

სამართლებრივი /იურიდიული 
კონსულტაციები გაეწია 1 200-მდე 

იძულებით გადაადგილებულ პირს  

დევნილის სტატუსის მაძიებელ 
პირთა ფოტოიდენტურობის 
დადასტურებისა და მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილის დადგენა  

აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 
მცხოვრები - პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა 

და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის 
მიღებაზე უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და 
საცხოვრებელი ადგილის დადგენა 

კომისიამ აღიარა 341 პირის 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

მიღებული განათლება 

o 258 განცხადება  
o 250 დასკვნა  
o 213 დადებითი  
o 37 უარყოფითი 

 



o კონკურსები 

o ეკო-აქცია 

o ტრენინგები 

o დიასპორული ფორუმი 

o „ჰამაკის“ თოჯინების  
         თეატრი 

„სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა  
და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება” 

ათვისებული თანხა 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 
  



o სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი 
ქ. ზუგდიდი   

o 4 ონლაინ პროექტი  o ფოტო-კონკურსი 

o ექსკურსიები 

„სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა  
და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება” 



„ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების 
ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და           

შერიგებისთვის“  

ონლაინ გაკვეთილების  
პლატფორმა  

„სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა  
და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება” 



ეკლესია-მონასტრების მშენებლობის ხელშეწყობა 

ხონის  №4 საჯარო სკოლის  

ქ.თბილისის, ილორის  წმ. გიორგის  სახელობის ტაძრის  მშენებლობის   
ქ.თბილისის,  წმ. მოწამე ვასილისკოს  სახელობის ტაძრის  მშენებლობა 
ქ.ხონის,  ჯვართამაღლების  სახელობის ტაძრის მშენებლობა 
ოკუპირებული  აფხაზეთის,  კერძოდ - სოფელ  ღუმურიშის  ტაძრის  ხატებით და ინვენტარით  ნაწილობრივი  აღჭურვა 

ათვისებული თანხა  

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ტაძარს გადაეცა   
საეკლესიო ინვენტარი 

გადაეცა საბავშვო ბიბლია   



განათლება, კულტურა და სპორტი 

განხორციელდა  5 პროგრამა  

განათლების ხელშეწყობა კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა  

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 



წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა 

დაფინანსდა  

წარმატებული ახალგაზრდა  

ათვისებული თანხა 

  დევნილ, სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდას 

გაეწია ფინანსური დახმარება

 

განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა  



აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა  

ათვისებული თანხა  

 

აფხაზეთის  საჯარო სკოლაში  

არჩევითი საგნის სახით ისწავლება  
აფხაზური ენა 



პრემია/სტიპენდია 

სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას 
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი, სპექტაკლი ,,მთვარის მოტაცება“ 

  
ხუტა კვარაცხელია - ფერწერული ნამუშევრები 
 
ირაკლი შამათავა - მოთხრობების კრებული 
,,გამშვები პუნქტი“ 
 
შოთა ზოიძე - ლექსების კრებული ,,გულზე 
დასაყრელი მიწა“ 

გიორგი შარვაშიძის 
სახელობის პრემია 

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა 
და ჟიული შარტავას  

სახელობის სტიპენდიები  

აკადემიკოს ილია ვეკუას 
სახელობის სტიპენდია  

  



ახალგაზრდა მწერალთა კონკურსი  კონკურსები  

„შემოქმედებითი  ზაფხული“ 
 

ლიტერატურული ჩანახატები, ესეები და 
ფერწერული ნამუშევრები 

   
თემები: „მე ევროპელი“ და „მომავლის 

აფხაზეთი“  
 

ათვისებული თანხა 

ფოტოხელოვნების შემსწავლელი  
ონლაინ კურსები 

ათვისებული თანხა  

დაჯილდოვდა საუკეთესო ავტორი 

ათვისებული თანხა 



კულტურულ ფასეულობათა ხელშეწყობა 

ათვისებული თანხა  

„კულტურული მემკვიდრეობა ვიკიპედიაში“ 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული  
ისტორიული ძეგლების აღწერილობა  

ითარგმნა აფხაზურ ენაზე და 
აიტვირთა ვიკიპედიაში 

ათვისებული თანხა  

„კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში“ 

დაიბეჭდა კრებული აფხაზეთის  
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების  

შესახებ  ენაზე 



შემოქმედებითი  კოლექტივები 

 
გურამ ყურაშვილის სახელობის 

აფხაზეთის სახელმწიფო 
საგუნდო კაპელა   

  
სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 
„თეთრი ტალღა“   

       სოხუმის კ. გამსახურდიას 
სახელობის პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი    

აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის 
სახელმწიფო  აკადემიური 

ანსამბლი „აფხაზეთი“     

 



გამომცემლობა 

ჟურნალი „იალქნი“ და „რიწა“ 

„აფხაზი არისტოკრატები ემიგრაციაში“  
 

ქართულ-ინგლისური ვერსია 

„მხოლოდ რაც მახსოვს“  
ავტორი -  შოთა ხეცურიანი 

„ბალადა ვეფხისა და მოყმისა“  

17 ენაზე თარგმნილი წიგნის  

ავტორი - ნატო მარშანია 



ჩოგბურთი

სხვადასხვა ღონისძიებები ძალისმიერი სამჭიდი ცხენოსნობა 

საფეხბურთო ტურნირები საკალათბურთო ტურნირები 

სპორტული ღონისძიებები 

სპორტული კლუბების და სპორტსმენების  
ხელშეწყობა, მათი დაფინანსება,   

სხვადასხვა ღონისძიებებში 



„აფხაზეთობა 2020“  

 
 სატელევიზიო ჩვენება-გაშუქება განხორციელდა  ტელევიზიების - „იმედი“,  „რუსთავი-2“ 

ინტერნეტ გამოცემებში: ჟურნალი „სითი“;  „თორმეტი“; „ნარგისი“; „At.ge“;  „ბომონდი“ და სოციალური  გვერდების  მეშვეობით 

გადაღებულ იქნა  ვიდეორგოლი  „მოგონებები ომამდელ აფხაზეთზე“ 

ვიდეორგოლის ჩვენება გაიმართა  
2020 წლის 23 მაისიდან 2020 წლის 27 მაისის ჩათვლით  

თბილისის, ბათუმისა და ზუგდიდის  ცენტრალური ადგილებში განთავსებულ მონიტორებზე  



ექსკურსიები  

ფოცხოეწერში კომპაქტურად ჩასახლებული ახალგაზრდების გაყვანა  

მარტვილში, რაიონის ღირშესანიშნაობების დასათვალიერებლად  

მოზარდებმა ასევე, მოინახულეს დადიანების სალხინოს სასახლე და 

მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი  

ქ.ბათუმში დევნილი ბავშვებისათვის გაიმართა სპექტაკლი 

ბავშვს გადაეცა საჩუქარი 

ათვისებული თანხა  

ათვისებული თანხა 

„კულტურული მემკვიდრეობის კვალდაკვალ“ 



ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ბუნებაზე ზრუნვა  

მინი ფეხბურთის ტურნირი 
დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში 

სუფთა გარემო        ჯანსაღი ცხოვრება 

ათვისებული თანხა  

ფოთი  ზუგდიდი  ხონი   ფოცხოეწერი  დაბა-წყნეთი  

დასუფთავების   აქცია  
დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში  

 



გამწვანების აქცია         

 №4 საჯარო სკოლის, საბავშვო ბაღის 
და ხონის ეკლესიის ეზოში 

ათვისებული თანხა  

  
ძირი ფიჭვის ნერგი დაირგო  

ქ. ხონი  

დევნილთა დასახლების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე  

 



 
 პროექტი ევროპული  არდადეგები 

300-ზე მეტმა ახალგაზრდამ  

მიიღო ინფორმაცია საქართველოს ევროპული 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ 

გაეცნო საქართველოს ისტორიულ ადგილებს: 
მარტვილი, ქუთაისი (სათაფლია), ვარძია, ბათუმი და 

წინანდალი 

თბილისში, დასკვნით ღონისძიებაში მონაწილე ახალგაზრდებს  
ოკუპირებული ტერიტორიდან,  ჩაუტარდათ საგანმანათლებლო  

სემინარი და ტური ძველ თბილისში 
 

ათვისებული თანხა  



კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა  

სამხატვრო მასტერკლასი 

შემოქმედებითი საღამოები

ხელოვანების ფინანსური მხარდაჭერა  

გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი „გუმბათი“  

   



გმადლობთ ყურადღებისთვის! 


