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წინასიტყვაობა

ხონის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი  დოკუმენტი (2020 - 2023) წარმოადგენს 
მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიზნით მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებულ და დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით შემუშავებულ დოკუმენტს, 
რაც გამოიხატება არსებული საჭიროებების შესწავლაში, მიზნებისა და ამოცანების 
განსაზღვრაში და მათ მისაღწევად საჭირო ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

ხონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი წარმოადგენს ხონის 
საშუალოვადიან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს 
ადგილობრივ მთავარ  მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს.

შემუშავების პროცესი - მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის 
შემუშავების პროცესი ითვალისწინებდა მაღალ სამოქალაქო აქტივობას და ინტერესთა ყველა 
ჯგუფის შეხედულების გაანალიზებას. სწორედ, თანამონაწილეობით პრინციპს ეფუძნება 
დოკუმენტის შემუშავების პროცესი და წარმოადგენს კომპლექსურ მიდგომას გააერთიანოს 
სხვადასხვა მხარეების ინტერესები, მოსაზრებები, პრიორიტეტები და პრობლემების გადაჭრის 
ხედვა, განვითარებისა და პროგრესის საზიარო მიზნის მისაღწევად.  

დოკუმენტის შემუშავების პროცესის ინიციატორი იყო მუნიციპალიტეტის მერი, რომელმაც 
ჩამოაყალიბა დოკუმენტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფი. 
დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფმა იხელმძღვანელა პროექტის ფარგლებში შექმნილი 
„მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენის პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო“ მეთოდოლოგიით და უზრუნველყო დაგეგმვის პროცესში სამოქალაქო და 
კერძო სექტორის მაღალი ჩართულობა, ქალებისა და ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობით.
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1. მუნიციპალიტეტის ხედვა, მიზნები და ამოცანები

მუნიციპალიტეტის ხედვა - ხონის მუნიციპალიტეტი არის აგრარული, სასოფლო-სამეურნეო 
მიმართულების დასახლება. დაწყებულია ტრადიციული დარგის განვითარება (ჩაის 
გადამამუშავებელი მრეწველობა), გააქტიურებულია ბაზარზე მოთხოვნადი სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა, ხდება 
მოსახლეობისათვის ეფექტიანი სოციალური მომსახურეობის გაწევა, ბუნებრივი რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენება. ხონის მუნიციპალიტეტში მეტწილად განვითარებულის ტურისტული 
ინფრასტრუქტურა. გააქტიურებულია კერძო და არასამთავრობო სექტორთან 
თანამშრომლობასა და საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებული ადგილობრივი 
პოლიტიკის დაგეგმვა. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებასა  
და დასაქმებას. 

მიზანი 1 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის განვითარებული ეკონომიკური და 
სოციალური გარემოს შექმნა

ამოცანა 1.1 დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული გადამზადების გზით
ამოცანა 1.2 სოციალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება, 

სოციალურად დაუცველი ფენების საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე 
ორიენტირებული მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის 
განხორციელება

ამოცანა 1.3 განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა და შესაბამისი გარემოს მოწყობა
მიზანი 2 ეკონომიკის წამყვანი დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნესის 

განვითარების შესაძლებლობების ზრდა

ამოცანა 2.1 ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია და დარგის 
შესაძლებლობების გამოყენების ხელშეწყობა

ამოცანა 2.2 სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარება, 
ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა

ამოცანა 2.3 მუნიციპალიტეტის ინფრატსრუქტურის გაუმჯობესება - გზების, ქუჩებისა 
და ტროტუარების კეთილმოწყობა; კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
განვითარება.

მიზანი 3 ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება
ამოცანა 3.1 ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;

ამოცანა 3.2 მუნიციპალიტეტის გამწვანება და დასუფთავება
დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად აქტივობების 
დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და ხელი შეეწყობა 
გენდერული თანასწორობის დამყარებას. წარმოდგენილი მიზნები და ამოცანები ემსახურება 
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას და აერთიანებს ადგილობრივ დონეზე 
სიღარიბის დაძლევისთვის კონკრეტულ ქმედებებს. 
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2. სიტუაციის ანალიზი

2.1. ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა

ხონის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 
ეგრისის ქედის სამხრეთ კალთებზე, მდინარეების გუბისწყალსა და ცხენისწყალს შორის. 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 42 კილომეტრზე გრძელდება, 
მაქსიმალური სიგანე 17 კილომეტრია, მინიმალური - 7 კმ. 

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 428.5 კმ2-ია, მისი 58% მთაგორიანია. ხონის 
მუნიციპალიტეტის დაბლობ ზონაში მდებარეობს მუნიციპალური ცენტრი - ქალაქი ხონი და 
სოფლები (ზღვის დონიდან 62 - 200 მეტრამდე): ივანდიდი, ქუტირი, გვაზაური, პატარა 
ჯიხაიში, გუბი, კუხი, ახალშენი, კონტუათი, ნახახულევი, საწულუკიძეო და მათხოჯი.  
მთისწინა ზონის სოფლებია (ზღვის დონიდან 200 - 500 მეტრამდე): სუხჩა, ლეფილიე, ხიდი, 
ბესიაური, დედალაური, უძლოური და ახალბედისეული. მთიანი ზონის სოფლებია (ზღვის 
დონიდან 1000 მეტრამდე): კინჩხა, გორდი, ღვედი, ძეძილეთი, გვაშტიბი, გელავერი, ორაგვეთი, 
ნოღა და დიდღვაბუნა.

ხონის მუნიციპალიტეტი იყოფა 12 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად. 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი ხონი. მუნიციპალიტეტში არის 40 
სოფელი. აქედან  3 სოფელს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი.

ხონის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არის 20,000 ჰექტარი სახელმწიფო სატყეო ფონდის მიწა. 
მთის მიკროზონა ფოთლოვანი ტყეებითა და ბუჩქნარითაა დაფარული. მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მოიპოვება თიხა, რომლისაგანაც იწარმოება მაღალი ხარისხის აგური და 
კრამიტი. ასევე ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მოიპოვება კირქვა და გრანიტი, 
ხოლო სოფელ ღვედაში მოიპოვება ბარიტი.

ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის 1 იანვრის სტატისტიკით შეადგენს 21,8 ათას 
კაცს, რაც მთლიანად რეგიონის მოსახლეობის 4%-ია. მათგან ქალაქად მცხოვრებთა რაოდენობა, 
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, 39%-ია, ხოლო 61% ნაწილდება სასოფლო დასახლებებზე. 
მოსახლეობის რიცხოვნობა ბოლო 5 წლის მანძილზე (2015-2019წწ.) შემცირდა 7%-ით. კლების 
ტენდენციით ხასიათდება მოსახლეობის სიმჭიდროვე ერთ კვ.კმ-ზე ბოლო ხუთი წლის 
განმავლობაში (-7%) და 2019 წლის 1 იანვრის მონაცემებით შეადგინა 51,0 კაც/კვ.კმ-ზე.

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2015 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე შემცირდა 1%-
ით და მიაღწია 1 265 კაცს. რაც შეეხება პენსიის მიმღებთა რაოდენობას მოცემული დროის 
მონაკვეთში გაიზარდა 0,3%-ით (5 479 კაცი). 

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებით ეკონომიკურად აქტიური 
მოსახლეობის წილი 15+ ასაკის მოსახლეობაში არის 70%. 2018 წლის მონაცემებით 
მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიექტების წილი რეგიონულ მაჩვენებელთან მიმართებაში 3%-ია 
და 5%-იანი კლებით ხასიათდება (2015 - 2018წწ.). სექტორულ ჭრილში თუ განვიხილავთ, 
მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი მოცულობა უკავია საბითუმო და საცალო ვაჭრობას, თუმცა 
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2015 წლიდან 2018 წლამდე 21%-იანი კლება შეინიშნება. კლებითი მაჩვენებელია დამამუშავებელ 
მრეწველობაში (-23%) და მშენებლობაშიც (-44%). 11%-იანი ზრდით ხასიათდება საფინანსო 
საქმიანობების წილი, თუმცა მუნიციპალიტეტზე მთლიანი რეგიონის მაჩვენებლის მხოლოდ 5% 
მოდის.

ხონის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის  მდგომარეობით, აღირიცხება 5 531 პენსიონერი, მათ 
შორის მაღალი მთის სტატუსის მქონე დასახლებაში - 87.  მუნიციპალიტეტში სოციალურ 
პაკეტთა მიმღებთა რაოდენობა შეადგენს 1 412 პირს, მათ შორი 1 334 შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირია. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 
პირთა რაოდენობა შეადგენს 1 550 პირს. 

პრობლემებია დასაქმების კუთხით მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა უმეტესი 
თვითდასაქმებულია. საჭიროა დამატებითი ღონისძიებების გატარება  დასაქმების კუთხით.

დასაქმების მაჩვენებლები მეტ-ნაკლებად სტაბილურია და საშუალოდ შეადგენს შესაბამისად 60 
%-ს. თუმცა, თვითონ ის ფაქტი რომ ზრდას პრაქტიკულად ადგილი არ აქვს მიუთითებს, რომ 
საჭიროა დამატებითი ღონისძიებების გატარება  დასაქმების კუთხით. ამასთან, ხაზგასმით უნდა 
აღინიშნოს, რომ დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში ძირითადი წონა თვითდასაქმებულებზე 
მოდის. 

2019 წლის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ 
ორგანიზაციებში მუშაობს 828 ადამიანი (მერია -126; საკრებულო - 38; ა(ა)იპ-ებში-664 ). 
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 2017 წლის მონაცემებით არის 51 986 პირი. მათ 
შორის მცირე საწარმოებში 60%; საწარმოთა შრომითი დანახარჯები 380 მლნ ლარს შეადგენს.

2.2. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

ხონის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის წამყვანი და ყველაზე მეტად განვითარებულ დარგია 
სოფლის მეურნეობა და სასოფლო-სამეურნეო გადამუშავება. მუნიციპალიტეტში მრავლადაა 
მცირე ავეჯის საწარმოები, რომელის რეალიზაციაც ხდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
მუნიციპალიტეტში მრეწველობის სხვა დარგები მცირედითაა განვითარებული. ტურიზმი სხვა 
სექტორებთან შედარებით კარგადაა განვითარებული და წლიდან წლამდე მატულობს ამ 
სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა. ტურისტებს იზიდავს მუნიციპალიტეტში არსებული 
ბუნებრივი, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლები, არსებული სექტორების 
ზრდა არის კარგი მაჩვენებელი ეკონომიკაში, თუმცა ანალიზი უჩვენებს კვალიფიციური 
კადრების ნაკლებობას და უნარ-ჩვევების განვითარების ნაკლებ შესაძლებლობას   ადგილზე. 
ტურიზმის კიდევ უფრო განვითარებისთვის იგეგმება სხვადასხვა ხელშემწყობი ინიციატივები 
ადგილობრივ  და ქვეყნის დონეზე.

მუნიციპალიტეტის მრავალფეროვანი ნიადაგობრივ-კლიმატური პირობები საუკეთესო 
გარემოს ქმნიან სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების განვითარებისთვის. სოფლის 
მეურნეობის ძირითადი მაპროფილებელი დარგებია: მემცენარეობა, მარცვლეული 
კულტურების წარმოება, მესაქონლეობა, მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა, მეთხილეობა, 
მებოსტნეობა.
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2018 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
ფართობია 18 041,5 ჰა, დანიშნულების მიხედვით მისი გამოყენება შემდეგნაირად ხდება: სათიბი 
-104 ჰა, საძოვარი, 7 654 ჰა, სახნავი - 7 381 ჰა და მრავალწლიანი კულტურები - 2 902.4 ჰა. 

მრავალწლიანი ფართობები ნარგაობების მიხედვით შემდეგნაირადაა განაწილებული: ვენახი 
104 ჰა, ხეხილი და ტექნიკური კულტურები (დაფნა) 522 ჰა, სუბტროპიკული კულტურები 265 
ჰა,  ციტრუსი -34 ჰა,  ჩაი - 1 056 ჰა, კაკლოვანი კულტურები 910 ჰა (მათ შორის კაკალი 8 ჰა)  და 
კენკროვნები 11 ჰა. 

მრავალწლიანი ფართობების 38% (1060ჰა) ჩაის პლანტაციებს  უჭირავს, რომელთა უდიდესი 
ნაწილი დეგრადირებული და გამოუყენებელია, კერძო საკუთრებაშია 291, ხოლო სახელმწიფო 
საკუთრებაში 823 ჰა, სარეაბილიტაციო 350 ჰა დანარჩენი ფართობები აღდგენას არ   
ექვემდებარება და ჩასანაცვლებელია სხვა კულტურით. აღნიშნული ფართობები მნიშვნელოვანი 
შემაფერხებელი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის.

ხონის მუნიციპალიტეტში ერთ - ერთი განსაკუთრებული ადგილი მეფუტკრეობას უჭირავს. ეს 
განპირობებულია გამორჩეული კლიმატური პირობებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ხონის 
მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელი  ფუტკრის სამთაბარო არეალის მცირე რადიუსი. 
როცა ერთ სოფელში აკაცია იწყებს ყვავილობას, მახლობელ სოფელში იგივე პროცესი იწყება 10 
დღის შემდეგ. ეს ძალიან კარგი პირობაა 2 ღალის (მოსავალი) მისაღებად. ხონის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ხასიათდება მოკლე და რბილი ზამთრით. ადრე გაზაფხული, 
მრავალფეროვანი ფლორა, საშუალებას იძლევა წელიწადში 9 თვის განმავლობაში  
მიმდინარეობდეს ფუტკრის ოჯახების განვითარება. თუ თანამედროვე სამრეწველო 
მეურნეობაში  ხელოვნური კვება აუცილებლობას წარმოადგენს, ხონის პირობებში პროდუქციის 
რაოდენობის გაორმაგება მცირე დახმარებით არის შესაძლებელი. იგივე შეიძლება ითქვას 
ფუტკრის რძის წარმოებაზეც, თბილი კლიმატი ღალიანობის ხანგრძლივობას განაპირობებს და 
დასრულებისთანავე ფუტკარი რძეზე მუშაობას იწყებს - დაახლოებით მაისის დაწყებიდან 
აგვისტოს ბოლომდე. ფუტკრის დედების გამოყვანა იწყება აპრილის დაწყებიდან და 
გრძელდება ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. აღმოსავლეთ საქართველოში და მთლიან რეგიონში 
ეს შეუძლებელია. მეფუტკრეობის კიდევ უფრო მეტად განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით 
ადგილზე შექმნილია მეფუტკრეთა ასოციაცია.

დღეს ძირითადი პრობლემა პროდუქციის რეალიზაციაა. არსებობს ორი ბაზარი - ადგილობრივი 
და ექსპორტი. ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება მცირე რაოდენობის თაფლი და ასევე მცირე 
რაოდენობის ფუტკრის რძე. ეს საკმარისი არ არის წარმოებული პროდუქციის  სრული 
რეალიზაციისათვის, მცირე რაოდენობა გადის აზერბაიჯანსა და თურქეთში, მაგრამ ესეც არ 
არის საკმარისი. 2017/2018 წლისათვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წარმოებული იქნა 50/60 
ტონა თაფლი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 თევზსაშენი ტბორიდან, რომლის სარკის 
ფართობი 55,5 ჰა-ს შეადგენს, ფუნქციონირებს 8, რომელთა წარმადობა 2017/2018 წლებში 
შეადგენს 42,5/44,7 ტონა ტბის თევზს. თევზის საკვებ ბაზაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა და 
ხარისხიანი სანაშენე ლიფსიტების დეფიციტი სატბორე მიმართულების მეთევზეობის 
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განვითარებისათვის არახელსაყრელი გარემოს ფორმირებას უწყობს ხელს და მნიშვნელოვან 
ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს.

ხონის მუნიციპალიტეტი ყოველთვის გამოირჩეოდა მეაბრეშუმეობის მაღალი კულტურით, 
კარგად განვითრებული წარმოებითა და სიახლეთა დანერგვის ტენდეციით. გასული საუკუნის 
90-იან წლებში ხონში აღრიცხული იყო 472 ჰა თუთის პლანტაცია და 432 ათასი ძირი ერთეული 
თუთის ნარგაობა. დღეისათვის ყოფილი მეთუთეობა მეაბრეშუმეობის ექსპერიმენტალურ 
საწარმოს ბაზაზე, რომელსაც 71 ჰა უკავია, შემორჩენილია  25 ჰა პლანტაცია და 7 ათასი ძირი 
თუთის ერთეული ნარგაობა, მათი საშუალო ასაკი 35-40 წელია. მეჩხერიანობა 50-60%. 
აღნიშნული ქონება დღეისათვის დაყადაღებულია. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ შეიმუშავა საინვესტიციო 
პროექტი „მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის 
ეტაპობრივი აღდგენა ხონის მუნიციპალიტეტში“. პროექტის მთავარ ამოცანას ხონის რაიონში 
ჯერ კიდევ შენარჩუნებული მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის აღდგენა, პარკის წარმოების 
ოპტიმალურ რაოდენობამდე გაზრდა და ადგილზე გადამუშავება წარმოადგენს, რასაც სოფლად 
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა  მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა და ხალხური რეწვის 
მივიწყებული ტრადიციების აღდგენა მოჰყვება.

მუნიციპალიტეტში აგრარული სექტორის პრობლემები და გამოწვევები

- დაურეგისტრირებელი მიწის ფართობები და მიწის კადასტრის მოძველებული 
მონაცემები, რომელთა გამოც ვერ ხერხდება სახელმწიფო და კერძო სექტორში არსებული 
მიწების გამიჯვნა და არსებულ რეალობაზე მორგებული სამეურნეო დარგების 
განვითარების ხელშეწყობა;

- ნაკვეთების დაბალმოსავლიანობა, რაც ერთის მხრივ გამოწვეულია ნიადაგის 
ნაყოფიერების ამაღლების მიზანმიმართული ღონისძიებების არარსებობით (ეროზიების 
საწინააღმდეგო ღონისძიებები, ნიადაგის ანალიზი,) და მეორეს მხრივ არაეფექტური  
საირიგაციო სისტემების გამო, რომელიც სრულად ამოქმედების შემთვევაში შეძლებს 8 
234 ჰა სახნავი მიწის გასარწყავიანებას;

- ამორტიზებული ჩაის პლანტაციები, რომელთა ჩანაცვლების შემთხვევაში 
გამოთავისუფლდება დაახლოებით 700 ჰა მიწის ფართობი სხვა კულტურების 
საწარმოებლად. მხოლოდ სიმინდის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 
დამატებით  5 000 ტონამდე მარცვლის წარმოება;

- პირველადი წარმოების გადამამუშავებელი საწარმოების სიმცირე, რომელიც ვერ 
უზრუნველყოფს მინიციპალიტეტში წარმოებული ნედლეულის სრულად ათვისება 
გადამუშავებას, პროდუქციის დიდი ნაწილი ნედლეულის სახით გაედინება 
მუნიციპალიტეტიდან და გადამუშავდება სხვა რეგიონებში;

- სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობის ცოდნის არასაკმარისი დონე 
თითქმის ყველა დარგში იწვევს მნიშვნელოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებების 
უგულებელყოფას მათი მხრიდან, რაც უარყოფითად აისახება დარგის რენტაბელობაზე 
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და ხშირ შემთხვევებში მიღებული პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული 
შემოსავალი დანახარჯების ტოლფასია;

- მიწის საკადასტრო მონაცემების განახლება, მასზე საკუთრების უფლების განსაზღვრა 
(საკუთრება, იჯარა, უზურფრუტი...) და კატეგორიზაცია მნიშვნელობის მიხედვით 
ნიადაგის ტიპის და პერსპექტიული დარგის შესაბამისად, ხელს შეუწყობს 
მუნიციპალიტეტს  შეადგინოს და განახორციელოს სოფლის განვითარების 
მრავალწლიანი სტრატეგიული გეგმა, სადაც გათვალისწინებული იქნება როგორც 
თითოეული ნაკვეთისათვის ოპტიმალური კულტურა და სამუშაო ძალა, რომელიც 
ორიენტირებული იქნება მრავალწლიან შედეგზე, რის გამოც მოტივირებული იქნება 
იზრუნოს ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებასა და კონკრეტული დარგის 
განვითარებაზე;

- საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემა, რომელიც ემსახურება ხონის მუნიციპალიტეტში 
8234  ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულს მაგისტრალური არხებით სიგრძით 164 კმ-ი და 
შიდა სარწყავი ქსელები 233კმ; 

- 2020 წლისთვის შპს ,,წყალპროექტი“-ს მიერ შემუშავებულია ხონი-სამტრედიის სარწყავი 
სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის  განხორციელების შედეგად ჯამში 
მოირწყვება 2000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და ისარგებლებს 1400 ოჯახი;

- ქარსაფარი ზოლების აღდგენა დაიცავს ნიადაგს ქარისმიერი ეროზიისაგან, რომლის 
დროსაც უმეტესწილად ხდება ნიადაგის გამოფიტვა და ჰუმუსოვანი ფენის განადგურება. 
ღონისძიებების განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანია შერჩეული იქნას 
მცენარეები, რომლებიც ქარსაფართან ერთად ჭარბი ტენის ათვისებასაც შეუწყობს ხელს;

- ვეტერინალური მომსახურეობის და ხელოვნური განაყოფიერების ეფექტური სისტემის 
შექმნა მუნიცილპალიტეტის მეცხოველეობაში შეძლებს პირუტყვის რაოდენობის 
გაზრდის გარეშე სერიოზულად გაზარდოს წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა და 
შემოსავალი. ერთის მხრივ ვეტერინალური მომსახურეობა დაეხმარება ფერმერებს 
იყოლიონ ჯანმრთელი პირუტყვი და აწარმოონ ჯანსაღი პროდუქცია, ხოლო 
ხელოვნური განაყოფიერების მექანიზმი უზრუნველყოფს პირუტყვის სელექციურ 
გადახალისებას და გაიზრდება პროდუქტიულობა, მეორეს მხრივ შეძლებს მთელი წლის 
განმავლობაში დაარეგულიროს სტაბილური რაოდენობის რძის წარმოება.

სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის 
სტიმულირება სერიოზული წინსვლა იქნება მუნიციპალიტეტისათვის. იგი ხელს შეუწყობს 
სოფლის მეურნეობის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას (მემინდვრეობა-მეცხოველეობა-
მეღორეობა-მეფრინველეობა), რაც საბოლოო ჯამში შეამცირებს წარმოებული პროდუქციის 
თვითღირებულებას და გაზრდის რაოდენობას.

ადგილობრივი კადრების გადამზადება სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროებში და 
ფერმერების დონეზე ექსტენციური მომსახურეობის ეფექტური მექანიზმის დანერგვა ხელს 
შეუწყობს მოსახლეობაში ცოდნის დონის ამაღლებას, რის შედეგადაც უზრუნველყოფილი 
იქნება არსებული დარგების სრული აგროტექნიკური ციკლის შენარჩუნება პირველადი 
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წარმოებიდან საბოლოო პროდუქტამდე, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს წარმოებული 
პროდუქციის გაზრდილ რაოდენობას და ხარისხს.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2014 წლიდან 2019 წლამდე 
ხონის მუნიციპალიტეტში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა გაზრდილია 51%-ით და მათი 
საერთო რაოდენობა 736 შეადგენს. 

ხონის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 
2016 წელს 1151 ადამიანს შეადგენდა, 2017 წლისთვის ამ მაჩვენებელმა მოიმატა და 1273 
შეადგინა. ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხოლოდ მცირე საწარმოები 
ფუნქციონირებს.

ხონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას, რასაც 
განაპირობებს დარგის განვითარების ხელისშემშლელი არაერთი ფაქტორი. შესაბამისად, 
საჭიროა ისევ სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების ხელშეწყობა. ასევე შესაძლებელია 
ტურისტული პოტენციალის გამოყენება, რათა გაიზარდოს ტურიზმის წილი ადგილობირვი 
ეკონომიკის განვირებაში.

ვაჭრობის სფერო შედარებით კარგად არის განვითარებული მცირე საწარმოებში, სადაც 202 
საწარმოა წარმოდგენილი, აქედან 4 საბითუმო და 198 საცალო ვაჭრობის საწარმოა. 
მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური სექტორის ზრდა ფიქსირდება შემდგომ სფეროებში: 
,,ვაჭრობა“, „სასტუმროები და რესტორნები“, „გადამამუშავებელი მრეწველობა, ხილი და 
ბოსტნეული“  და „სოფლის მეურნეობა’’. სამრეწველო განვითარება პირდაპირ კავშირშია 
სოფლის მეურნეობასთან, ამიტომ სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვან 
ეკონომიკურ სექტორს წარმოადგენს. 

ტურიზმი და მომსახურების სფერო - ტურიზმი სხვა სექტორებთან შედარებით კარგადაა 
განვითარებული. ტურისტებს იზიდავს მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი, 
კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლები. ხონის ტურისტული პოტენციალი 
ბუნებრივი ძეგლები და ისტორიული ღირშესანიშნაობები კარგ პერსპექტივას ქმნის სხვადასხვა 
სახის ტურიზმის განვითარებისათვის. 

ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთ მიზანს  წარმოადგენს მუნიციპალური მდებარეობა, რაც 
ხელს უწყობს იმას, რომ ტურისტისთვის მარტივად ხელმისაწვდომი იყოს მუნიციპალიტეტის 
ახლოს მდებარე სხვა ტურისტული ადგილები. ამ კუთხით მნიშვნელოვან მდებარეობას 
წარმოადგენს ჩვენი მუნიციპალიტეტი. დასავლეთიდან გვესაზღვრება მარტვილისა და აბაშის 
მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, ხოლო ჩრდილოეთით - ცაგერის მუნიციპალიტეტი. 
მუნიციპალიტეტები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში ქმნის მნიშვნელოვან დესტინაციას. 

როდესაც ვსაუბრობთ ტურიზმის განვითარებაზე, უპირველესად უნდა ვისაუბროთ 
მომსახურებაზე, დამუშავებულ ტურისტულ პროდუქტს როგორ ვაწოდეთ ტურისტებს. 
მომსახურეობის კუთხით განიხილება უცხოენოვანი გიდების მომსახურება, სატრანსპორტო 
საშუალებებით უსაფრთხო გადაადგილება, სასტუმროების, ჰოსტელებისა და კვების 
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ობიექტების მომსახურების დონის ამაღლება. მომსახურების ამ სფეროში აუცილებელია ყოველ 
წელს შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება. გორდსა და კინჩხაში არის 2 სასტუმრო და 
ოფიციალური სახით წარმოდგენილი 5 ჰოსტელი. კვების ობიექტები, რომელთა ზრდა 
შეინიშნება წლიდან წლამდე,  განლაგებულია გზად, ხელმისაწვდომია ტურისტებისთვის, 
თუმცა მომსახურების ხარისხი და კონტროლს მიღმა დადგენილი ფასები ქმნის დაბალ ხარისხს. 

აგროტურიზმი პოპულარობას ყოველწლიურად ზრდის. ტურისტებისათვის 
ყურადღებამისაქცევი იქნება ნიადაგის დამუშავების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 
მოვლა-მოყვანის ადგილობრივი ტექნოლოგია, სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის 
გადამუშავების წესები.   აგროტურიზმი ტურისტული ინდუსტრიის შედარებით ახალი 
სექტორია, რომელიც რეკრეაციის მიზნით ითვალისწინებს ტურისტული ჯგუფების 
მოგზაურობას დასვენების, ხშირ შემთხვევაში კი, ცენტრიდან მოშორებულ ტრადიციულ 
დასახლებებში ადგილობრივი ტრადიციებისა და სოფლის ცხოვრების გაცნობას. ტურიზმის ეს 
სახე საქართველოში განვითარების საწყის ეტაპზეა. ამ მხრივ საქართველოს თითოეული 
რეგიონი დიდი პოტენციალის მატარებელია. იგი ორიენტირებულია საშუალო და საშუალოზე 
დაბალი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, 
ვინაიდან გამოირჩევა იმით, რომ დასვენება შეიძლება შედარებით მცირე დანახარჯებით. 
ადგილობრივ დონეზე ეს დარგი მეტად მომგებიანია მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთათვის 
იმიტომ, რომ იზრდება როგორც სოფლად მცხოვრებთა შემოსავლები (საცხოვრებლის 
დაქირვება, მომსახურება, კვების პროდუქტების, ეროვნული სამზარეულოს წარმოჩინება, 
ხალხური რეწვის ნაწარმის გაყიდვა), ასევე მათი დასაქმებაც. თუ ჩვეულებრივი ტურიზმის 
მომხმარებელი ორიენტირებულია ლუქსზე ან ფუფუნებაზე და ა.შ., აქ პირველ ადგილზე 
ადამიანი დგას. ტურისტები თანახმანი არიან იცხოვრონ საოჯახო სასტუმროებში ზედმეტი 
კომფორტის გარეშე მაგრამ, როგორც თვითონ ამბობენ, შიგნიდან დაინახონ ქვეყანა. ეს არ იქნება 
ფოტოზე გადაღებული ძეგლი, მანქანის ფანჯრიდან დანახული პეიზაჟი, არამედ ადამიანების 
გვერდით ცხოვრების საშუალება და მათი მეშვეობით გაცნობილი ქვეყანა.

მედია და ჟურნალისტიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოტენციური ტურისტების მოზიდვის 
მიმართულებით. ადამიანები მეგობრებისა და რეკომენდაციების გარდა, დესტინაციების 
შესახებ ინფორმაციას სწორედ სხვადასხვა მედიის საშუალებით იღებენ. მნიშვნელოვნია 
არსებული მედია რესურსების რაციონალური გამოყენება, რადგან მედია ადამიანების 
ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. აუცილებელია გაშუქდეს ყველა ის ტურისტული 
პროდუქტი, რომელიც იწვევს ინტერესს.

რაც შეეხება საინფორმაციო ტურებს, უცხოური თუ ადგილობრივი მედიისათვის ეფექტურია იმ 
თვალსაზრისით, რომ კონტაქტის დამყარება, ისევე როგორც სასურველი მესიჯის მიწოდება, 
ხდება რამდენიმე მედიასაშუალებით: ეს შეიძლება იყოს ბეჭდური თუ ონლაინმედია, ტელე და 
რადიომაუწყებლობა, დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისა და ბლოგერებისაგან 
დაკომპლექტებული ჯგუფები და სხვა. მედიატური საუკეთესო საშუალებაა, მოვახდინოთ 
ორგანიზაციის მისიის, მიზნებისა და პროგრამული ღონისძიებების სამიზნე 
აუდიტორიისათვის სწორად მიწოდება, მათი ინფორმირება, თუ საით მიიღწვის ორგანიზაცია 
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და რა შედეგებზეა იგი ორიენტირებული. დიდი უპირატესობა აქვს ასევე საინფორმაციო 
ტურების ორგანიზებას ტურისტული კომპანიებისათვის. ერთ ჯგუფში გაერთიანებული 
ტუროპერატორები პირდაპირი კონკურენციის პირობებში თავიანთ შემოთავაზებებს უფრო 
მოქნილსა და ხელმისაწვდომს ხდიან. დეპარტამენტი მათ უშუალოდ აცნობს კერძო სექტორის 
წარმომადგენელებს და ამით ერთდროულად უწყობს ხელს უცხოელი ტურისტების 
შემოდინებასა და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. 
საინფორმაციო ტურები ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებისათვის ერთ-ერთი 
საუკეთესო საშუალებაა, გქონდეს უწყვეტი და უშუალო კავშირი სამიზნე ქვეყნების 
აუდიტორიასთან, აწვდიდე მას ინფორმაციას ახალ პროდუქტებსა და შესაძლებლობაზე და 
იმავდროულად, ლოიალურად განაწყობდე მათ მასპინძელი მუნიციპალიტეტის მიმართ. 

საინფორმაციო ტურები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობაში. მათი საშუალებით არა მარტო ზოგადი ტურისტული პოტენციალის, არამედ 
კონკრეტული, კერძო ტურისტული ობიექტების პოპულარიზაციასაც ვუწყობთ ხელს. 
საინფორმაციო ტურების მსვლელობისას მიმდინარეობს ინტენსიური  სამუშაო რეგიონის 
ტურიზმის სექტორის სხვადასხვა მონაწილესთან (ტურისტული ატრაქციები, სასტუმროები, 
რესტორნები, გიდები) და ა.შ. მედიატურების შედეგად აღნიშნული კერძო ტურისტული 
ობიექტების მოხსენიება თუ ჩვენება უცხოელი ჟურნალისტების სტატიებსა და სიუჟეტებში 
ხდება, საინფორმაციო ტურების დროს კი ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს შესაძლებლობა 
ეძლევათ, რეგიონიდან გასვლისა და საკუთარი რესურსების გამოყენების გარეშე დაამყარონ 
კონტაქტები უცხოელ ტუროპერატორებთან სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით. 
შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საინფორმაციო ტურებს ორმაგი შედეგი მოაქვს: 
ერთის მხრივ, რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია საერთაშორისო და შიდა 
ბაზრებზე, მეორე მხრივ კი ადგილობრივი ტურისტული სექტორის სტიმულირება და 
ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტისათვის დამახასათებელია ჩურჩხელისა და ჩირის წარმოება, თაფლის, 
ღვინისა და ყველის წარმოება.  მუნიციპალური ხელშეწყობა შეიძლება გამოვხატოთ მოტივაციის 
ამაღლებით, თუ როგორ შევძლებთ აღნიშნული პროდუქტის რეალიზების ხელშეწყობას. 
პროდუქტის პოპულარიზაციის კარგი საშუალებაა  საერთაშორისო და ადგილობრივი 
გამოფენები. ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობით წელიწადში 
რამდენჯერმე ხდება გამოფენა-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება და ადგილობრივი 
ნაწარმის გამოფენა. 

მნიშვნელოვანი რგოლია დამეგობრებული ქალაქების ჩართვა ადგილობრივი ტურიზმის 
განვითარებაში. მათი ადგილობრივი ნაწარმისა და ჩვენი მეწარმეების მიერ წარმოებული 
პროდუქციის გაცვლა, გამოფენების მოწყობა, მოწვევა ადგილობრივ დონეზე და დადებული 
ხელშეკრულებები ტურისტულ ცენტრებსა და გიდებთან - ტურისტული მარშუტების დაგეგმვა 
განხორციელებისა და პროდუქტების მიწოდების მიზნით.
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ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტულ ლოკაციებს წარმოადგენს ხონის ისტორიული მუზეუმი, 
ირ. აბაშიძის სახლ-მუზეუმი და პოლიკარპე კაკაბაძის სახლ-მუზეუმი, წმ. გიორგის სახელობის 
საკათედრო ტაძარი და ცენტრალური ბულვარი. 

2.3. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა

ხონის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ზოგადი მდგომარეობა არ აკმაყოფილებს 
თანამედროვე მოთხოვნებს. ვინაიდან, ადგილობრივი შემოსულობები მუნიციპალიტეტში 
მწირია, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის, საქართველოს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდისა და სხვა ფონდების ხელშეწყობითა და თანადგომით ხორციელდება 
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ასევე, საჭიროა დაჩქარდეს ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარების ტემპი, რაც ხელს შეუწყობს ვიზიტორთა რაოდენობის  
გაზრდას, ხოლო მიმდინარე პროცესი ხელს შეუწყობს შემოსავლების ზრდას და ასახვას ჰპოვებს 
სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაზე და მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 
საშუალოვადიან პერსპექტივაში გახდება დამაკმაყოფილებელი.

სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა - ხონის მუნიციპალიტეტში 
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე არის 77კმ, ხოლო ადგილობრივი 
მნიშვნელობის გზის საერთო სიგრძე 780კმ.

2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტში რგპფ-ს დაფინანსებით განხორციელდა 13 პროექტი. 
ძირითადად მოხდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 

კეთილმოეწყო სოფლების ივანდიდის, გუბის, კუხისა და ქალაქის #4 საჯარო სკოლებში სველი 
წერტილები, ხოლო ქალაქის #1 და #2 და სოფელ ივანდიდის საჯარო სკოლებში  რეაბილიტაცია 
ჩაუტარდა სპორტულ დარბაზებს.

ასევე, განხორცილდა სოფლების გუბის, ივანდიდისა და ხიდის საჯარო სკოლების შემორაგვა და 
სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რაზედაც გამოყოფილი იყო 410 000 ლარი.

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ მიმდინარე წელს გამოყოფილი 470 000 
ლარიდან სოფლებში მოეწყო გარე განათების სისტემები, კეთილმოეწყო შიდა სასოფლო გზები 
და  განხორციელდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. 

„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“ მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი (100 000 ლარი) თანხის 
ფარგლებში მიმდინარეობს ხონის მარჯვენა მაგისტრალური არხიდან გამომავალი მეორე რიგის 
გამანაწილებელი არხისა (ხონი, ჭანტურიას ქუჩის მარჯვენა მხარე) და ხონის მარჯვენა 
მაგისტრალური არხიდან გამომავალი მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის (ხონი, მოსე 
ხონელის ქუჩის მარცხენა მხარე) რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

მომზადებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და 2020 წელს იგეგმება 
შემდეგი პროექტების განხორციელება:
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1. სოფელ გუბში ქუთაისი-ხონი ცენტრალური გზის მე-11 კმ-დან სოფელ დიდი 
ჯიხაიშის საზღვრამდე გზის მოასფალტება;

2. სოფელ კონტუათის ცენტრიდან რუხაძეების უბანში #2 ქუჩის მოასფალტება
3. ქ. ხონში, თაყაიშვილის ქუჩის მოასფალტება;
4. გოჩა ჯიხაიშის ცენტრიდან სოფელ გუბის მიმართულებით გზის მოასფალტება;
5. სოფელ კონტუათის ცენტრიდან ჩარგეიშვილების უბნის გზის მოასფალტება;
6. სოფელ მათხოჯში ბარაბაძეების უბნის გზის მოასფალტება;
7. სოფელი დედალაური- ჩაის მეურნეობის დამაკავშირებელი გზის

მოასფალტება;
8. ქ. ხონში, იპ. ხვიჩიას ქუჩის პირველი შესახვევის მოასფალტება;
9. მათხოჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სუხჩას შიდა სასოფლო გზების 

რეაბილიტაცია;
10. ქ.ხონში ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
11. სოფ. ივანდიდში მე-14 ქუჩის მოასფალტება;
12. სოფ. ახალშენში ნამაშევის უბანში მისასვლელი გზის მოასფალტება;
13. სოფ. დიდი კუხის ცენტრიდან გორდაძეების უბნამდე დამაკავშირებელი გზის 

მოასფალტება;
14.  ქუტირის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რებილიტაცია;
15. №1 საჯარო 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გარდა დაგეგმილია  საჯარო სკოლებში სველი 
წერტილების კეთილმოწყობისა და სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია.

ტურისტული და გასართობი ინფრასტრუქტურა - ხონის მუნიციპალიტეტში არის ისტროიული 
ცენტრალური ბულვარი, რომლის გამოყნებაც ხდება გამოფენა-გაყიდვების, საზეიმო 
კონცერტების, კინოფილმების ჩვენებების და სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვისთვის. 
დღესდღეობით ბულვარის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა სამომავლოდ 
დაგეგმილია მისი რეაბილიტაცია და ღია სცენის მოწყობა. 

ტურიზმის თვალსაზრისით საინტერესოა: ხონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული  
პოტენციალი, კულტურული და ისტორიულ-გეოგრაფიული მოცემულობის გათვალისწინებით, 
დამთვალიერებელთა დიდ ინტერესს იწვევს. მრავალფეროვანი ჩანჩქერები, კანიონები, 
ხელუხლებელი ბუნება, უძველესი საერო და საკულტო ძეგლები - ეს იმ შესაძლებლობების 
არასრული ჩამონათვალია, რაც  ხონის მუნიციპალიტეტს   საშუალებას აძლევს გამორჩეული 
ადგილი დაიკავოს  ქვეყნის ტურისტულ რუკაზე. ამ დროისთვის, საქართველოს დაცული 
ტერიტორიების სააგენტოს მიერ სოფელ გორდში „ოკაცეს კანიონი“ და სოფელ კინჩხაში „კინჩხას 
ჩანჩქერი,“ მოწყობილია საფეხმავლო ბილიკები და გადასახედი ხიდები.  

სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების პოტენციალის მქონე ლოკაციებია: სოფ. გორდში 
მდებარე თურჩუს მთა, დადიანების ისტორიული ტყე-პარკი, სოფ. კინჩხის ტერიტორიაზე 
არსებული  სამკასკადიანი ჩანჩქერი და კანიონები, მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთით, 
კავკასიონის სამხრეთ კალთის კირქვული ზოლის ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი და მაღალი 
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ასხის კასტრული მასივი, უმაღლესი ლეხის სიმაღლე 2449 მეტრია. მასივის ეს ნაწილი ივნისის 
პირველ დეკადამდე დაფარულია თოვლით და თავისი ბუნებრივი პოტენციალით არ 
ჩამოუვარდება გუდაურსა და ბაკურიანს. გასულ წელს, სოფელ კინჩხაში მოეწყო ექსტრემალური 
ატრაქციონი Zip – Line. 

აღსანიშნავია ძეძილეთი-გორდი-ნოღის საავტომობილო გზის საპროექტო მონაკვეთი, რომელიც 
ხონის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და ადგილობრივი მნიშვნელობისაა. ხსენებული 
საავტომობილო გზა წარმოადგენს მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხას და ქუთაისი-წყალტუბო-
ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზებს შორის კავშირს, რომელიც ასევე 
აკავშირებს ადგილობრივ სოფლებს (გაღმა ნოღა, გამოღმა ნოღა, ძეძილეთი) საქართველოს 
საავტომობილო გზების ქსელთან და წარმოადგენს ტურისტული დანიშნულების ობიექტებთან 
(ოკაცეს კანიონი, პრომეთეს მღიმე და ა.შ.) საგზაო კავშირს. პროექტის ფარგლებში 
გათვალისწინებულია აღნიშნული გზის დაახლოებით 10 კმ მონაკვეთის რეაბილიტაცია და ორი 
სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა (პროექტის ღირებულება ჯამში 16 მილიონ ლარს 
შეადგენს).

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი კინჩხას მიდამოებში მდებარეობს ოკაცეს კანიონი. ბუნების 
ძეგლი ზღვის დონიდან 520 მეტრ სიმაღლეზეა. მისი საერთო ფართობი 70,5 ჰა-ს შეადგენს. 
კანიონის სიღრმე 20-100 მ-ია, სიგანე საშუალოდ 20 მ, ზოგიერთ ადგილას კანიონის კედლები 
თითქმის უერთდება ერთმანეთს და ბუნებრივ ქვახიდებს წარმოქმნის. კანიონი სამ საფეხურად 
გადმომავალ ჩანჩქერების კასკადს მოიცავს. 2019 წელს კინჩხას ჩანჩქერზე მოეწყო საფეხმავლო 
ბილიკები და გადასახედი. ასევე საპარკინგე ადგილი და საპიკნიკეები და საინფორმაციო 
დაფები. 

ოკაცეს ჩანჩქერი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და გამორჩეულია საქართველოში. ზედა ორი 
საფეხური მდინარის მარჯვენა შენაკადზეა წარმოქნილი, პირველის სიმაღლე დაახლოებით 25 
მ-ია, ხოლო მეორე ჩანჩქერის სიმაღლე 70 მ-მდე აღწევს. ნაკადის მდ. საწისქვილოსთან 
შეერთების შემდეგ 20 მეტრში წაროიქმნება კასკადის მესამე დაახლოებით 35 მ სიმაღლის 
საფეხური. კანიონში კლდეზე დაკიდებული ბილიკი და ხეობაზე მოწყობილი გადმოსახედი 
ვიზიტორებსა და ტურისტებს დაუვიწყარ სანახაობას სთავაზობს. ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ გორდში მდებარეობს ოკაცეს კანიონის ვიზიტორთა ცენტრი.

ვიზიტორთა ცენტრის ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

ვიზიტორთა ცენტრიდან ოკაცის კანიონამდე მისასვლელი ბილიკები გადის დადიანების 
ისტორიულ ტყე-პარკში. სავალი ბილიკები შესაკეთებელია, მოსაწყობია ბიო-ტუალეტები, 
დასამატებელია დასასვენებელი სკამები, კეთილმოსაწყობია დადიანების ტყე-პარკში 
არსებული  სამი წყარო.

აუცილებელია ლანდშაფტური არქიტექტურის დაგეგმარებითი სამუშაოების ჩატარება, მწვანე 
კორდების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, დეკორატიული მცენარეების გაშენება, 
მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, მაღალი მრავალწლოვანი ხეების სპეციალიზირებული 
შებელვა, დაზიანებული-გამხმარი ხეების მოჭრა, სანაგვე ურნებისა  და საბაღე სკამების 
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შესაბამისობაში მოყვანა. ბულვარის ისტორიული ფუნქციის დაბრუნების მიზნით 
აუცილებელია აღდგენილ იქნას თანამედროვე ტიპის ღია ესტრადა, რაც დააკმაყოფილებს მისი 
არსებობის მიზნობრიობას, რომელსაც ექნება მრავალფუნქციური დანიშნულება.  

რაც შეეხება პრობლემებს ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში, პირველ რიგში საუბარია სველი 
წერტილების არარსებობაზე, საგზაო ნიშნებსა და გზების მარკირებაზე. ასევე  მოწესრიგებული 
გზის საფარსა (არ იგულისხმება ასფალტის საფარი) და  უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე. 
სამომავლოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია ინფრასტრუქტურული პლატფორმების მოწყობა, 
სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების პირები შეძლებენ გაეცნონ მუნიციპალიტეტის 
ტურისტულ ობიექტებს.

2.4. ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ადგილზე არსებობს ა(ა)იპ 
ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო 
გარემოს შექმნას.  მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით 
უზრუნველყოფას.

ჯანდაცვის მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა - ხონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 
ერთი საავადმყოფო 20 საწოლზე, ხოლო მომუშავეთა რაოდენობაა - 78. ასევე ფუნქციონირებს 16 
ამბულატორია, საგანგებო სიტუაციების  კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების 
ცენტრი -  7 ექიმი,  9 ექთანი და დანარჩენი ტექნიკური პერსონალი - 11.  

ხონის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისათვის არ იყო საკმარისი ჯანდაცვის მომსახურეობა, 
ყველა სოფელში არ მოქმედებდა სოფლის ამბულატორია. მაგ. სოფელ ახალბედისეულსა და 
ახალშენში, სადაც მიმდინარე წელს აშენდა ამბულატორიის ახალი შენობები და მომდევნო 
წლიდან დაიწყებს ფუნქციონირებას. მოქმედ საავადმყოფოში ვიწრო სპეციალისტი ექიმების 
ნაკლებობაა, რის გამოც ხდება მეზობელ მუნიციპალიტეტის პროვაიდერ ამბულატორიებში 
პაციენტთა გადამისამართება, რაც იწვევს მოსახლეობის მხრიდან უკმაყოფილებას.

ხონის მუნიციპალიტეტში სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობაა 1412, 
ეს მონაცემი ბოლო წლების განმავლობაში საგრძნობლად შემცირებულია.

აღსანიშნავია, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სოციალური პროგრამები 
მრავალფეროვანია და ყოველწლიურად მზარდია, რაც მეტწილადად ავსებს ცენტრალური 
ხელისუფლების მიერ განხორციელებული სოციალური პროგრამების საჭიროებებს.

მუნიციპალიტეტში ასევე ფუნქციონირებს  ა(ა)იპ -ი მადლიერებისა და სათნოების სახლები, 
სადაც მერიის დაფინანსებით 250-ზე მეტი ბენეფიციარი ყოველდღიურად იკვებება. 
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2.5. განათლება, კულტურა და სპორტი

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია საშუალო და სკოლამდელი 
განათლების დაწესებულებები. განათლების ინფრასტრუქტურა შედარებით კარგ 
მდგომარეობაშია, ეტაპობრივად მიმდინარეობს  საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა და დამატება 
მუნიციპალიტეტში, ასევე სკოლების რეაბილიტაცია.

ხონის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ზრუნვა განათლებული 
მომავალი თაობის და შესაბამისად, განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩამოყალიბებისათვის. ამ საქმეს ემსახურება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის 20 
დაწესებულება 450 აღსაზრდელით, 25 საჯარო სკოლა და 1 კერძო გიმნაზია 3100 -ზე მეტი 
მოსწავლით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი, 
ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, ინფორმატიკის ცენტრი, სასპორტო სკოლა, სადაც 
ახალგაზრდობა სკოლის შემდეგ არის დაკავებული და არაფორმალურ განათლებასთან ერთად 
ცხოვრების ჯანსაღ წესსაც ეუფლება. საწრეო, საკლუბო და ჯგუფურ მუშაობასთან ერთად, აქ 
ხორციელდება სხვადასხვა პროექტი, ტარდება ლიტერატურული საღამოები, ოლიმპიადები, 
ახალგაზრდები ეუფლებიან კომპიუტერული და უცხო ენის ცოდნას. ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
პოპულარიზაციის მიზნით, ხორციელდება სპორტული ღონისძიებები: სასკოლო სპორტული 
ოლიმპიადა, „მოყვარულთა თასის“ გათამაშება დიდ ფეხბურთში, მერიის თასის გათამაშება, 
სპორტი ბარიერების გარეშე, სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ტრადიციად დამკვირდა საჭადრაკო ფესტივალი ხონში და სხვა.

მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა ყოფილი №9 
პროფ. სასწავლებლის ბაზაზე, რომელიც იქნება რეგიონალური მნიშვნელობის. ასევე მიმდინარე 
წელს ფუნქციონირებას იწყებს DVV ცენტრი, რომელიც ადგილობრივებს მოკლევადიან 
გადამზადების კურსებს სთავაზობს. 

კულტურისა და სპორტის სერვისები - ხონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ 
კულტურის ცენტრთან არსებული სახალხო თეატრი, ნიღბების თეატრი, ფოლკლორული 
ანსამბლი, მხატვრული კითხვის წრე, ქორეოგრაფიული სტუდია, სასულე ორკესტრი, ბავშვთა 
ხალხურ საკრავთა ანსამბლი, ბავშვთა ვოკალური ანსამბლი. (ა)იპ ისტორიული მუზეუმი, 
ირ.აბაშიძის სახლ-მუზეუმი და პ. კაკაბაძის სახლ-მუზეუმი, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ 
სამუსიკო სკოლა.

ხონის მუნიციპალიტეტში არის საფეხბურთო მოედნები, სპორტული დარბაზი და საჭადრაკო 
კლუბი, ბოქსის დარბაზი, საჭიდაო დარბაზი. საჭიროა სპორტულ ბაზაზე სამი სათადარიგო 
მინი მოედანი (სილის, ხელოვნური და ბუნებრივი)- 500 კაცზე. ხონის მუნიციპალიტეტს არა 
აქვს საცურაო აუზი. ცენტრალური მინი საფეხბურთო მოედანი საჭიროებს ხელოვნური საფარის 
შეცვლასა და შემორაგვას.

ისტორიული მუზეუმს ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია, პ/კაკაბაძის სახლ-მუზეუმს 
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეაბილიცაიას საჭიროებს ირაკლი აბაშიძის სახლ-მუზეუმი. 
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ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი საჭიროებს კოსმეტიკურ რემონტს, სასურველია ინვენტარით 
შევსება. საჭიროა მთავარი და საბავშვო ბიბლიოთეკების ცენტრალური გათბობით 
უზრუნველყოფა.

ქალაქ ხონის ადმნისტრაციულ ერთეულში კულტურულ-გასართობი ინფრასტრუქტურა 
საჭიროებს განახლებას კერძოდ, აუცილებელია ცენტრალურ ბულვარში არსებობდეს ღია 
ესტრადა, ასევე მოძრავი, ასაწყობი, ღია „სცენის“ კონსტრუქცია, აკუსტიკური და გასანათებელი 
მოწყობილობებით. ასევე განახლებას საჭიროებს მარტივი ტიპის შადრევნები, რაც მოქალაქეთა 
დასვენებაზე იქნება ორიენტირებული. 

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით მუნიციპალიტეტის მოზარდთათვის 
აუცილებელია „სასპორტო სკოლის“ ბაზაზე ფუნქციონირებდეს „ღია ტიპის“ საცურაო აუზი 
„საჩოგბურთო კორტი“, დამატებითი სპორტული მოედნები სხვადასხვა უბნებში. ყოველივე ეს 
მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და 
მოსახლეობის კმაყოფილების დონეს გაზრდის. 

2.6. გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლები წარმოდგენილია მდინარეების 
ცხენისწყლის და გუბისწყლის აუზებით. მდ. ცხენისწყალის სიგრძე 176 კმ-ია, აუზის ფართობი 
2,120 კმ2, ხოლო მდ. გუბისწყალის სიგრძე 36 კმ-ია და აუზის ფართობი 442 კმ2. ხონის მთისწინა 
და მთის სოფლებში მრავლადაა წყაროები. მათ შორისაა ძველი ცნობილი წყაროები: მთავრის 
წყარო (1832 წ.) და დედოფლის წყარო (XIX ს.)  გორდის ტყე პარკში, პატარა ჯიხაიშის 
ღოღობერიძეების წყარო (XVI ს.), სოფელ ხიდში წყარო ბინური (გიგას წყარო), სოფელ მათხოჯის 
წყარო და სხვა. 

მუნიციპალიტეტის მთიან ზონაში მრავლადაა ფოთლოვანი ტყეები. ტყის საერთო ფართობია 
20,300 ჰა, რაც ხონის მთლიანი ტერიტორიის 47%-ია. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან ხონის 
ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, 
მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა; უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი 
კატასტროფები არ გაძლიერებულა და არ გახშირებულა. ჩამოთვლილი ბუნებრივი 
საფრთხეებიდან ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს მეწყერი და ძლიერი ქარი. კერძოდ, ბოლო 
წლებში მეწყერმა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა უბნებში დააზიანა დაახლოებით 2 ჰა სახნავ–
სათესი მიწა, 1 საცხოვრებელი სახლი, შიდა გზები და სკოლა; ქარიშხალმა სკოლის შენობები და 
საცხოვრებელი სახლები დააზიანა.

საკანალიზაციო კოლექტორები ადგილ-ადგილ დაზიანებულია, ვერ იტევს ფეკალურ მასას და 
აბინძურებს გრუნტს (სოფ. გვაზაურსა და ქუტირთან) და იწვევს მიწისქვეშა წყლების 
ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებას.

ხონის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების მომსახურეობით დაფარულია ქალაქის 
ტერიტორიის 90% და სოფლების ტერიტორიის 70%. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ჯერ კიდევ 
არის სოფლები სადაც ჯერ კიდევ ვერ ხორციელდება მუნიციპალური სერვისის სრულყოფილი 
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მიწოდება, რამაც გამოიწვია არასანქცირებული სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა. ვინაიდან 
მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ინერტული ნარჩენების პოლიგონი, მცირე ზომის და მოცულობის 
სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენებს მოსახლეობა ათავსებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის 
განკუთვნილ კონტეინერებში, ხოლო დიდი მოცულობის ნარჩენებს სხვა ნარჩენებთან ერთად 
თვითნებურად იცილებს ძირითადად დასახლებისგან მოშორებულ ტერიტორიებზე 
განთავსებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასანქცირებული ნაგავსაყრელები გვხვდება 
მდინარე ცხენისწყლის სანაპიროზე, ჩაის მეურნეობის დასახლებასა და სოფელ კუხის 
ტერიტორიაზე. მდინარე ცხენისწყლის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენები ძირითადად 
სამშენებლო ნარჩენებია, მაგრამ ხშირად მის შემადგენლობაში ერევა საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენებიც, მათ შორის პოლიეთილენის პარკები. ვინაიდან, მოსახლეობა მდინარე ცხენისწყლის 
მიდამოებს საძოვრად იყენებს, დიდია საშიშროება ამ პარკების ნახირის მიერ ათვისების. 
აღნიშნული არასანქცირებული ნაგავსაყრელების აღკვეთა მოითხოვს სპეციალური ტექნიკის 
გამოყენებას, რაც მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში არ გააჩნია.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროში მუნიციპალიტეტში მეორე 
ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს მდინარეთა დაბინძურების საკითხი და ზედაპირული 
წყლების დაბინძურება. საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 
ნაგებობების არარსებობის გამო, ფეკალური მასები წყალარინების სისტემიდან ჩაედინება 
მდინარე ცხენისწყალში და აბინძურებს მდინარეს, რაც კატასტროფულად აისახება მდინარის 
ფიზიკო-ქიმიურ შემადგენლობაზე. დაბინძურებას ასევე იწვევს მდინარე ცხენისწყლის 
მიდამოებში სტიქიურად განთავსებული არასანქცირებული ნარჩენები, რომელიც ხშირად ერევა 
მდინარეს ადიდებისას და იწვევს მის დაბინძურებას. ამავე დროს აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 
მდინარე ცხენისწყლის კალაპოტში არ ხდება კალაპოტის გასწორხაზოვნება (კალაპოტის 
ფორმორება), რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს მდინარის კალაპოტის ცვლილებას და ამდენად 
წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკი მუნიციპალიტეტში დიდია. შესაბამისად, 
სხვადასხვა წლებში, მუნიციპალიტეტში მდინარე ცხენისწყლის ადიდებისა და კალაპოტის 
ცვლილების გამო ადგილი ჰქონდა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და საძოვრების 
მიტაცებას სოფლებში: მათხოჯში, ნახახულევში, კონტუათში, ქუტირში, გვაზაურში, 
ძეძილეთში და ღვედში.

ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას უზრუნველყოფს ხონის კომუნალური სერვისცენტრი. 
მუნიციპალიტეტში არარსებობს ლიცენზირებული ნაგავსაყრელი. ნარჩენების გატანა ხდება 
ქალაქ სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვისცენტრი ემსახურება 
მთლიანი მოსახლეობის 60%-ს, რაც შეადგენს 14,220 მოსახლეს. ერთ სულ მოსახლეზე 
წარმოქნილი ნარჩენის რაოდენობა შეადგენს 0.34 მ3, ხოლო წელიწადში ნაგავსაყრელზე 
გატანილი ნარჩენის მოცულობაა 4,800 მ3. მუნიციპალიტეტში შეიმჩნევა არალეგალური 
ნაგავსაყრელებიც. 

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს კონტეინერული სისტემა - 100%. კონტეინერების საერთო 
რაოდენობა შეადგენს 110, საიდანაც 107 ლითონისაა, 3 პლასტმასის. კონტეინერების დაცლა 
ხდება ყოველდღიურად. ნაგავმზიდი მანქანების საერთო რაოდენობაა 4 -  ერთი კომპაქტორი, 



სიტუაციის ანალიზი

18

სამი თვითმცლელი მანქანაა. არ არსებობს სპეციალური ხსნარებით მომუშავე ავტოსამრეცხაო. 
ნარჩენების მართვაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 369,000 ლარი და ამ თანხას 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან უჭირავს 4,6%-ი. მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება დამატებით 
150 ერთეული ლითონის კონტეინერი, 30 ცალი პლასტმასის ურნა, და ერთი სპეც-ავტომანქანა 
კომპაქტორი გაბარიტებით 5-7 მ3-მდე. 

2.7. მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა

ხონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოა - 
საკრებულო. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 28  წევრისგან. აღმასრულებელი 
ორგანოა მერია.

მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომია საჯარო მომსახურები ობიექტები: იუსტიციის სახლი; 
სახელმწიფო არქივი; პოლიცია; სოციალური მომსახურების სააგენტო. 

ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტების დაფინანსება 
თითქმის ყველა მიმართულებით ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია განათლებისა და სოციალური მიმართულება, ასევე ზრდის აქტიური დინამიკაა 
ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით. 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები გათვალისწინებულია 7170 ათასი 
ლარის ოდენობით, საიდანა სულ არის საკუთარი შემოსავლები, თუმცა წლის განმავლობაში 
მოსალოდნელია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების დამატებით გამოყოფა. 

2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს  7220 ათას ლარს, საიდანაც ამ ეტაპზე ბიუჯეტის 59% 
არის გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე, რადგან 
მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ფინანსები გამოიყოფა სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან, რაც ამ ეტაპზე არ არის ასახული ბიუჯეტში და წლის განმავლობაში დაემატება. 
ამ ეტაპზე, განათლებაზე ძირითადად მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებიდან მოდის 2020 
წლის ბიუჯეტის 7%, კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის მიმართულებით -0,3%, 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის კუთხით - 4,66% 
(მოიცავს მეტწილად მუნიციპალიტეტის საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოყოფილ დაფინანსებას).
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3. SWOT ანალიზი

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები
 მუნიციპალიტეტის სიახლოვე ქუთაისის საერთაშორისო 

აეროპორტთან, ფოთის პორტთან და რკინიგზის სადგურთან;
 ტურისტული ლოკაციების მრავალფეროვნება;
 ხელსაყრელი კლიმატური პირობები;
 მეცხოველეობისა და მემცენარეობის-კეკნკროვანი 

კულტურების განვითარების პოზიტიური პრაქტიკა;
 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოების პრაქტიკა;
 მეთევზეობის, მესათბურეობის, მეცხოველეობის 

გამოცდილება;
 მდიდარი ტყის რესურსი;
 თავისუფალი მიწის რესურსი;
 სასარგებლო წიაღისეული: კირქვა, ბარიტი, თიხა, 

ინერტული მასალები;
 ელექტროენერგიის მომარაგებით მოსახლეობის სრული 

უზრუნველყოფა;
 მოწესრიგებული ძირითადი საგზაო არტერიები;
 მოწესრიგებული კულტულური ინფრასტრუქტურა;
 ბუნებრივი აირით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მაღალი 

მაჩვენებელი;
 მუნიციპალიტეტის სრული დაფარვა მობილური 

სატელეფონო კავშირგაბმულობის სისტემებით;
 ისტორიული ძეგლებისა და კულტულური ტრადიციების 

მრავალფეროვნება;
 მეაბრეშუმეობის განვითარების დიდი პოტენციალი და 

გამოცდილება;
 ადგილობრივი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების 

სიმრავლე;
 მდიდარი ტყის რესურსები;
 ბიომრავალფეროვნება

 მუნიციპალიტეტის დაბალი ცნობადობა;
 ტურისტების მომსახურების დაბალი ხარისხი;
 შეზღუდული ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე;
 გაუმართავი გარე განათების ქსელი;
 გაზიფიცირების ქსელის არარსებობა ტურისტულ ზონებში;
 შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს არარსებობა; 
 ნაკლებად განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;
 გაუმართავი საირიგიცაიო სისტემა; 
 ქაოტურად განვითარებული კომერციული და ბიზნეს 

ინფრასრუქტურა;
 მოსახლეობის უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი;
 მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობა, დაბერებული მოსახლეობა, 

მაღალი შიდა მიგრაციის მაჩვენებელი;
 მოწყვლადი ჯგუფების მრავალფეროვნება (დევნილები, 

ეკომიგრანტები);
 სოფლებში სუსტად განვითარებული მუნიციპალური სერვისები;
 ნარჩენების მართვის არაეფექტური სისტემა;
 დიდი რაოდენობით დეგრადირებული  ჩაის ფართობები და 

სასოფლო-სამეურნეო მიწები; 
 აგრარული გადამამუშავებელი საწარმოების სიმცირე;
 ფერმერების ბიოტექნოლოგიების ცოდნის დაბალი დონე;
 დასახლებების იერსახის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა;
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა 

კომუნიკაციების(სასმელი წყლის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე) 
გაუმართაობა;

 სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის გაუმართაობა;
 დაბალნაყოფიერი მიწები;
 მეაბრეშუმეობის ინფრასტრუქტურის არარსებობა;
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 მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კადრების უკმარისობა, ვიწრო 
სპეციალობის ექიმების არარსებობა და სოფლის ექიმების მიერ 
არასრულად მოცული სოფლები;

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა ;

შესაძლებლობები საფრთხეები
 მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდის პოტენციალი;
 ახალი ტურისტული ლოკაციებისა და ტურისტული ნაკადის 

ზრის პოტენციალი;
 ინვესტორების დაინტერესება ტურისტული და 

პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით; 
 ინტერნეტზე სრული ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა;
 ტრადიციული დარგების აღორძინების შესაძლებლობა;
 პროფესიული სწავლების ზრდის პერსპექტივა;
 მეწარმეთა და ფერმერთა ინფორმირებულობა არსებული 

სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობისათვის;
 მუნიციპალიტეტის შიდასაუბნო ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის შესაძლებლობა;
 ტურისტული ზონების გაზიფიცირების პერსპექტივა;
 ნარჩენების აღრიცხვის და და ხარისხების მართვის სიტემის 

დანერგვის ხელშეწყობა;
 სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის 

შესაძლებლობა;
 თავისუფალი მიწის რესურსის გამოყენება;
 წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის მოძველებული 

ნაწილის რეაბილიტაციის შესაძლებლობა;
 ბიზნეს სექტორის მხარმდაჭერის  ხელშეწყობა
 მიწის საკადასტრო მონაცემების განახლების შესაძლებლობა;
 მიწის ნაყოფიერების მართვის ეფექტური მექანიზმის შექმნის 

შესაძლებლობა;
 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია;
 კულტურისა და სპორტის ინფრასტრუქტურის მოწყობა-

რეაბილიტაცია;

 გახშირებული ბუნებრივი  და სტიქიური მოვლენების გამო 
არსებული ინფრასტრუქტურის დაზიანება;

 კლიმატური ცვლილებების უარყოფითი ზეგავლენა;
 კერძო ინვესტიციების შემცირება;
 მიგრაციის  ზრდა (კვალიფიციური კადრების გადინება);
 არაეფექტური სადაზღვეო გარემო სოფლის მეურნეობისათვის; 
 პროექტების ფინანსურ უზრუნველყოფაში დაბრკოლებების 

წარმოქმნა;
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4. განხორციელების მექანიზმი

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება დოკუმენტით წარმოდგენილი გეგმებისა და ხედვების 
განხორციელებისას გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპებს:

გამართული კოორდინაცია სხვადასხვა მხარეებთან - პოლიტიკის დოკუმენტის 
განხორციელების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა საჯარო უწყების 
ეფექტურ კოორდინაციაზე. განსაკუთრებული როლი უჭირავს ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის კოორდინაციას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. იმისთვის რომ 
ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტები იყოს ხარჯეფექტიანი მართველობის ორ 
დონეზე დაგეგმილი ღონისძიებები ერთმანეთს უნდა ავსებდეს, არ ხდებოდეს აქტივობების 
გამეორება და იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია ორივე მხარეს შორის. შესაბამისად, ადგილობრივი 
ხელისუფლების მხრიდან მოხდება ცენტრალური ხელისუფლების გეგმებისა და ხედვების 
გათვალისწინება ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მჭიდრო იქნება ცენტრალურ 
სახელისუფლებო უწყებებთან კოორდინაცია. 

პარტნიორობა - პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურად 
მიღწევისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარტნიორობა სხვადასხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან. პარტნიორობა გათვალისწინებული არის როგორც დოკუმენტის შემუშავების 
ეტაპზე, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე. თითოეულ მხარეს, ეს იქნება თავად ადგილობრივი 
ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი თუ სხვა, აქვს საკუთარი 
როლი და პასუხისმგებლობა ერთიანი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. შესაბამისად, 
პარტნიორობის პრინციპი იქნება ერთ-ერთი ფუძე დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნებისა და 
ამოცანების მიღწევისთვის აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას. 

კანონიერების პრინციპი - ფინანსური სახსრების ხარჯვა მოხდება ეროვნული კანონმდებლობის 
შესაბამისად. ფუნქციები მმართველობის სხვადასხვა დონეზე მკაფიოდ იქნება გამიჯნული და 
გადანაწილებული. ფინანსური პასუხისმგებლობა დაეკისრება აქტივობის დამფინანსებელ 
ორგანიზაციას.

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის 
შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების 
წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას. 

სამოქმედო გეგმის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს. 

ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე განხორციელდება არსებულის მონიტორინგი და 
შეფასება, რაც საფუძველი იქნება მომდევნო 2 წლიანი პერიოდის მეტად ეფექტურად და 
ხარჯეფექტიანად დასაგეგმად. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება მთლიანი 
დოკუმენტის შუალედური შეფასების ნაწილს წარმოადგენს. 

შედეგად, შესაძლებელია სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა, თუმცა საჭიროა 
აღნიშნული ცვლილებების მიზანშეწონილობის დასაბუთება.
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მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება აქცენტს გააკეთებს მომდევნო პერიოდში ყველა მიზნისა და 
ამოცანის მოცვაზე, და ამისთვის აქტიურად იმუშავებს დამატებითი ფონდების მოძიების თუ 
საკუთარი ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფის კუთხით.
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2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის 
განვითარებული ეკონომიკური და სოციალური 
გარემოს შექმნა

მდგრადი განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

4, 11

ამოცანა 1.3 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
სამიზნესაბაზის

ო შუალედური საბოლ
ოო

დადასტურების წყარო

წელი 2020 2022 2023

ამოცანის 
შედეგის 

ინდიკატორი 1.3
იზრდება შესაძლებლობა 
სკოლამდელი და სკოლის 

ასაკის ბავშვებმა 
განათლება მიიღონ 
შესაბამის გარემოში

დაფინანსების წყარო
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

სხვა
აქტივობა

აქტივობის შედეგის 
ინდიკატორი

დადასტურე
ბის წყარო

პასუხის
მგებელი 
უწყება

პარტნი
ორი 

უწყება

შესრუ
ლების 
ვადა

ბიუჯეტი 
(ლ)

ოდენო
ბა (ლ)

კო
დი

ოდენ
ობა 
(ლ)

ორგან
იზაცი

ა

დეფი
ციტი

ქ. ხონში, #3 საბავშო 
ბაღის 
რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება 
სკოლამდელი 
აღზრდის 
დაწესებულებაში  
ბავშვთა პირობები 

ხო
ნი

ს 
მუ

ნი
ცი

პა
ლ

იტ
ეტ

ის
 

მე
რ

ია

2021 
წლის 

აპრილი 
- 2021 
წლის 

აგვისტო

400,000
400,000

რგპფ

საჯარო სკოლების 
ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია 
(სოფლების 
დედალაურის, 
ივანდიდის, დიდი 
კუხის,  მათხოჯის)

საჯარო სკოლებში 
მოსწავლეებისთვის 
გაუმჯობესდება  
გარემო პირობები  ხო

ნი
ს 

მუ
ნი

ცი
პა

ლ
იტ

ეტ
ის

 
მე

რ
ია

2021 
წლის 

ივნისი - 
2021 

წლის 
აგვისტო

500,000 500,000
სკოლებ

ის 
რეაბილ
იტაციის 
ფონდი
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საჯარო სკოლების 
ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია
ქ. ხონის #1 და #2 
საჯარო სკოლების 
რეაბილიტაცია 

საჯარო სკოლებში 
მოსწავლეებისთვის 
გაუმჯობესდება  
გარემო პირობები  

ო
ნი

ს 
მუ

ნი
ცი

პა
ლ

იტ
ეტ

ის
 

მე
რ

ია

2022 
წლის 

ივნისი - 
2022 

წლის 
აგვისტო

400,000 400,400
სკოლებ

ის 
რეაბილ
იტაციის 
ფონდი

მიზანი 2: ეკონომიკის წამყვანი დარგების განვითარების 
ხელშეწყობა, ბიზნესის განვითარების 
შესაძლებლობების ზრდა

მდგრადი განვითარების 
მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

1,2,5,8,9,11,17

ამოცანა 2.1 ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია და დარგის შესაძლებლობების გამოყენების ხელშეწყობა
სამიზნესაბაზის

ო შუალედური საბოლ
ოო

დადასტურების წყარო

წელი 2020 2022 2023

ამოცანის 
შედეგის 

ინდიკატორი 2.1
იზრდება 

მუნიციპალიტეტში 
ტურისტების რაოდენობა 
და მათ მიერ მიღებული 
მომსახურების ხარისხი

დაფინანსების წყარო
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

სხვა
აქტივობა

აქტივობის შედეგის 
ინდიკატორი

დადასტურე
ბის წყარო

პასუხის
მგებელი 
უწყება

პარტნი
ორი 

უწყება

შესრუ
ლების 
ვადა

ბიუჯეტი 
(ლ)

ოდენო
ბა (ლ)

კო
დი

ოდენ
ობა 
(ლ)

ორგან
იზაცი

ა

დეფი
ციტი

2.
1.
1

მუნიციპალიტეტში 
არსებული ტურიზმის 
განყოფილების 
ფუნქციური 
გაძლიერება

კვალიფიციური კადრებით 
დაკომპლექტებული 
განყოფილება; 
ტურისტებისა და 
ვიზიტორებისთვის 
საინფორმაციო 

მე
რ

ია 01.2020-
12.2021

8000 ლარი
8000 

ლარი
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მომსახურება ხდება ერთ 
სივრცეში, კომპეტენტურ 
პირთან  დამყარებულია 
მჭიდრო კავშირები, 
ტურისტების მომსახურების 
ხარისხი გაზრდილია, ასევე 
გაზრდილია ტურისტული 
ობიექტების 
პოპულარიზაცია, 
მუნიციპალიტეტში 
ტურისტების რაოდენობა, 
ტურისტების 
კმაყოფილების ხარისხის 
ზრდა, ტურისტული 
ობიექტებით 
მოსარგებლეთა ზრდა;

2.
1.
2 ტურისტული 

ობიექტები, ადგილების 
ინვენტარიზაცია, 
მონიშვნა და 
საინფორმაციო 
მასალების განთავსება 
გუგლ რუკაზ, 
ადგილობრივი 
ტურისტული 
ლოკაციების შექმნა 
ანდროიდებისა და 
სმარტფონებისთვის

გაზრდილია 
მუნიციპალიტეტისა გარე 
პოზიციონირება და 
საინვესტიციო 
მიმზიდველობა, 
ტურისტებისა და 
ინვესტორების ინტერესი, 
ტურისტული ობიექტები 
მიმზიდველობა, 
ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა, 
გამარტივებულია 
მიგნებადობა, გაზრდილია 
ტურისტული ნაკადები, 
მეწარმეთა შემოსავლების, 
ინვესტორების 
დაინტერესება 

მე
რ

ია

მუ
ნი

ცი
პა

ლ
იტ

ეტ
ი

ს 
ხო

ნი
ს 

მუ
ნი

ცი
პა

ლ
იტ

ეტ
ი

ს 
სა

კრ
ებ

უ
ლ

ო
; 

დ
ო

ნო
რ

ი 
ო

რ
გა

ნი
ზ

აც
იე

ბი
;

02.2020-
12.2021 18000 ლარი

18000 
ლარი
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/დაინტერესებული 
ტურისტების ოდენობა, 
ტურისტული ნაკადები 
დინამიკაში, მეწარმეთა 
შემოსავლები დინამიკაში. 
ადვილად ხდება 
ტურისტული ლოკაციების 
მიგნება

2.
1.
3

ტურიზმის სექტორში
მომსახურების 
ხარისხის 
ასამაღლებლად 
ტრენინგებისა და 
სამუშაო შეხვედრების 
ჩატარება მცირე და 
საშუალო ზომის 
საწარმოთა 
მენეჯერებისა და 
პერსონალისთვის

ტურიზმის სექტორში 
მომუშავე კადრების 
სამეწარმეო უნარები 
ამაღლებულია, 
გაუმჯობესებულია 
მომსახურების ხარისხი, 
გაზრდილია   ტურისტთა   
კმაყოფილების დონე, 
გამარტივებულია 
ტურისტების მოზიდვა, 
გაზრდილია ტურისტული 
ნაკადები, გაზრდილია 
ცნობიერება და 
მონაწილეთა რაოდენობა;

მე
რ

ია

D
M

O
; ს

აქ
არ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სა

ვა
ჭრ

ო
 ს

ამ
რ

ეწ
ვე

ლ
ო

 
პა

ლ
ატ

ა;

02.2020-
12.2021

10,000 
ლარი

10,000

ამოცანა 2.2 სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარება, ადგილობრივი პროდუქციის 
წარმოების ხელშეწყობა

სამიზნესაბაზის
ო შუალედური საბოლ

ოო

დადასტურების წყარო

წელი 2020 2022 2023

ამოცანის 
შედეგის 

ინდიკატორი

გაზრდილია სოფლის 
მეურნეობის 

პროდუქტიულობა და 
ზოგადად ბიზნეს 

სუბიექტების აქტივობა; 
ხელი ეწყობა ბიზნეს 

სექტორს 
განვითარებისათვის

აქტივობა აქტივობის შედეგის დადასტურ პასუხის პარტნ შესრუ ბიუჯეტ დაფინანსების წყარო
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მუნიციპალ
იტეტის 

ბიუჯეტი
სხვა

ინდიკატორი ების წყარო მგებელ
ი 

უწყება

იორი 
უწყება

ლები
ს ვადა

ი (ლ)

ოდენო
ბა (ლ)

კო
დი

ოდენ
ობა 
(ლ)

ორგან
იზაცი
ა

დეფი
ციტი

2.
2.
1

ხონში წარმოებული 
პროდუქციის 
ყოველწლიური 
გამოფენა, 
ფესტივალებისა და 
სახალხო 
დღესასწაულის 
მოწყობაში ხელშეწყობა 
და უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის 
ცნობადობის ზრდა,   
წარმოებული პროდუქციის 
პოპულარიზაციის ზრდა; 
გაეზარდათ შემოსავლები 
ადგილობრივ 
მწარმოებლებს; გაიზარდა 
ფესტივალებში და სახალხო 
დღესასწაულებში 
მოწვეულთა, მონაწილეთა 
ოდენობა, პროდუქციის 
რეალიზაციის ზრდა, 
გაყიდვების ზრდა, 
მწარმოებელთა 
შემოსავლების ზრდა, 
სამუშაო ადგილების ზრდა

მე
რ

ია

02.2020-
12.2021   30000 

ლარი
30,000

2.
2.
2

 ადგილობრივ და 
საერთაშორისო 
გამოფენა    ბაზრობებში 
და ფესტივალებში 
მონაწილეობა და 
ურთიერთთანამშრომლ
ობის გაღრმავება 
დამეგობრებულ 
ქალაქებთან.

გაზრდილია 
მუნიციპალიტეტის 
ცნობადობა, ადგილობრივი 
წარმოების პროდუქციის და 
საინვესტიციო 
შესაძლებლობები შესახებ 
ინფორმირებულია ფართო 
მასები, ინვესტორები 
დაინტერესებულია; 
დამეგობრებული 
ქალაქებისა და 

მე
რ

ია

02.2020-
12.2021 45000 ლარი45,000
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საერთაშორისო 
პარტნიორების ოდენობა 
გაზრდილია, მომატებულია 
ტურისტთა ნაკადები 
/ფესტივალებსა და 
გამოფენა ბაზრობებში 
მონაწილეთა ოდენობა, 
საინვესტიციო პაკეტებისა 
და საცნობარო-სარეკლამო 
მასალების ოდენობა 
დაინტერესებული      
ინვესტორების რაოდენობა, 
ტურისტული ნაკადები 
დინამიკაში

2.
2.
3

გადამზადებისათვის 
სპეციალისტების 
გაგზავნა, ტრენინგების 
მიწოდება, გამართულ 
აგროტურებში 
აგროსექტორის 
წარმომადგენლების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

კვალიფიკაცია 
ამაღლებული აქვთ დარგის 
სპეციალისტებს, 
გაზრდილია 
მეფუტკრეებისათვის, 
მეცხოველეებისა და 
მევენახეებისათვის 
კვალიფიკაცია ამაღლებულ 
სპეციალისტთა 
მომსახურების 
ხელმისაწვდომობა, 
ამაღლებული აქვთ 
ცნობიერება აგროსექტორის 
წარმომადგენლებს, 
დანერგილია ახალი 
ტექნოლოგიები და 
მიდგომები, გაზრდილია 
ფერმერთა 
შემოსავლები/სპეციალისტე

მე
რ

ია

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ის

 
გა

რ
ემ

ო
ს 

დ
აც

ვი
სა

 
დ

ა 
სო

ფ
ლ

ის
 

მე
უ

რ
ნე

ო
ბი

ს 
სა

მი
ნი

სტ
რ

ო

02.2020-
12.2021

10,000 
ლარი

10,000
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ბის მიერ გაწეული 
მომსახურების ოდენობა, 
ფერმერთა შემოსავლები 
დინამიკაში, ცნობიერება 
გაზრდილ პირთა 
რაოდენობა, ახალი 
ტექნოლოგიებისა და 
მიდგომების გამოყენების 
ოდენობა, შემოსავლების 
ზრდა დინამიკაში

2.2
.4 სარწყავი არხების 

რეაბილიტაცია-
აღდგენა;

სარწყავი და სანიაღვრე 
არხების მოწესრიგება - 
გაზრდილია მოსავლიანობა, 
დაწყებულია ახალი 
კულტურების მოყვანა;

მე
რ

ია

რ
ეგ

იო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

პრ
ო

ექ
ტ

ებ
ის

 
გა

ნვ
ით

არ
ებ

ის
 ფ

ო
ნდ

ი;
 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

მე
ლ

იო
რ

აც
ია

;

02.2020-
12.2021 6 000 000 

ლარი
6 000 000 

ლარი

2.2
.5

მეწარმეთა ხელშეწყობა 
- მეწარმეთა 
ასოციაციაციების შექმნა

გაზრდილია მეწარმეთა 
როლი ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
განხორციელებაში

მე
რ

ია 02.2020-
12.2021

1 000 ლარი 1 000 
ლარი

2.2
.5

სტარტაპების და 
მოქმედი 
მეწარმეებისთვის 
დაფინასების 
შესაძლებლობებზე ერთ 
სივრცეში ინფორმაციის 
მიწოდება;

გაზრდილია ფინანსური 
სახსრების მოძიებაზე 
ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა ყველა 
მსურველისთვის, 
გაზრდილია მეწარმეთა 
/ფერმერთა დაფინასება და 
შემოსავლები, გაზრდილია 

მე
რ

ია

ხო
ნი

ს 
მუ

ნი
ცი

პა
ლ

იტ
ეტ

ი
ს 

სა
კრ

ებ
უ

ლ
ო

; 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 

02.2020-
12.2021

3,000 ლარი 3,000 
ლარი



განხორციელების მექანიზმი

31

სამუშაო ადგილები და 
დასაქმება 
ზრდა/დაფინანსებულ 
მეწარმეთა ოდენობა, 
მეწარმეთა შემოსავლები 
დინამიკაში , სამუშაო 
ადგილების ოდენობა 
დინამიკაში მთ

ავ
რ

ო
ბ

ა

2.2
.6

ადგილობრივი 
ეკოლოგიურად სუფთა 
პროდუქციის 
წარმოების ხელშეწყობა; 
აგროხელშეწყობის
მუნიციპალური 
პროგრამის
შემუშავება; ასოცირების 
ხელშეკრულების 
ვალდებულებების 
ფარგლებში არსებული 
სტანდარტების შესახებ 
ინფორმაციის 
მიწოდების 
უზრუნველყოფა;

ამუშავებულია 
აგროხელშეწყობის 
მუნიციპალური პროგრამა, 
გაზრდილია 
აგრომწარმოებელთა 
შემოსავლები და 
რენტაბელობა, გაზრდილია 
ხარისხიანი/ჯანსაღი 
პროდუქცია; ახალი 
გასაღების ბაზრები; 
გაზრდილია 
შეთავაზებული სერვისების 
ოდენობა, პროგრამის 
ბენეფიციართა და 
წარმოებული პროდუქციის 
მოცულობა დინამიკაში;

მე
რ

ია

ხო
ნი

ს 
მუ

ნი
ცი

პა
ლ

იტ
ეტ

ის
 ს

აკ
რ

ებ
უ

ლ
ო

;

02.2020-
12.2021

3,000 ლარი 3,000 
ლარი

2.2
.7

კენკროვნების 
პროგრამაში ჩართვის 
მსურველთა 
ხელშეწყობა მიწის 
ლაბორატორიული 
კვლევების 
დაფინანსებით

ფერმერები მიწების 
კულტივაციას და მოსავლის 
მოყვანას ახდენენ 
ლაბორატორიის მიერ 
გაცემული დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების 
საფუძველზე; 
შესრულებული 
რეკომენდაციების ოდენობა. 

მე
რ

ია

02.2020-
12.2021

10,000 
ლარი

10,000 
ლარი
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გაზრდილი მოსავალი;

2.
2.
8

ახალგაზრდების, 
ქალების, შშმ. 
პირებისთვის და 
მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის 
სამეწარმეო და სამუშაო 
უნარებისა და 
ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის (მათ 
შორის IT 
მიმართულებებში) 
სასწავლო შეხედრების 
ჩატარება

ადამიანური რესურსების 
ზრდა, ახალგაზრდების, 
ქალების, შშმ. პირებისა და 
მოწყვლადი ჯგუფების 
დასაქმების 
შესაძლებლობის 
ზრდა/ცნობიერება 
ამაღლებულ პირთა 
ოდენობა, მათგან 
დასაქმებულ პირთა 
ოდენობა, ტურისტიული 
ლოკაციების მიგნება

მე
რ

ია

ზ
რ

დ
ას

რ
უ

ლ
თ

ა 
გა

დ
ამ

ზ
ად

ებ
ის

 ც
ენ

ტ
რ

ი;

02.2020-
12.2021 

19000 ლარი
19,000

ამოცანა 2.3 მუნიციპალიტეტის ინფრატსრუქტურის გაუმჯობესება - გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების 
კეთილმოწყობა; კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება.

სამიზნესაბაზის
ო შუალედური საბოლ

ოო

დადასტურების წყარო

წელი 2020 2022 2023

ამოცანის 
შედეგის 

ინდიკატორი

გაუმჯობესებულია 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურა, 

გაადვილებულია გზებზე 
გადაადგილება და 

შემცირებულია მასთან 
დაკავშირებული ხარჯები

დაფინანსების წყარო
აქტივობა

აქტივობის შედეგის 
ინდიკატორი

დადასტურ
ების წყარო

პასუხის
მგებელ

ი 

პარტნ
იორი 

უწყება

შესრუ
ლები
ს ვადა

ბიუჯეტ
ი (ლ) მუნიციპალ

იტეტის 
სხვა

დეფი
ციტი
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ბიუჯეტიუწყება

ოდენო
ბა (ლ)

კო
დი

ოდენ
ობა 
(ლ)

ორგან
იზაცი
ა

ქ. ხონში, 
ჭავჭავაძის ქუჩის 
რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
გადაადგილების 
პირობები

მე
რ

ია

რ
გპ

ფ

2021 
წლის 

აპრილ
ი - 

2021 
წლის 
აგვის

ტო

762,627 762,62
7

რგპფ

ქ. ხონში, 
წერეთლის ქუჩის 
რეაბილიტაცია

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
გადაადგილების 
პირობები

მე
რ

ია

რ
გპ

ფ

2021 
წლის 

აპრილ
ი - 

2021 
წლის 
აგვის

ტო

180,000 180,00
0

რგპფ
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სამუშაო ჯგუფმა დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად 
დამატებით განსაზღვრა შემდეგი აქტივობების განხორციელების საჭიროება, რა 
მიმართულებითაც მუნიციპალიტეტი იმუშავებს დამატებითი ფონდების მოძიებაზე: 

ამოცანა 1.1 

 ახალგაზრდების, ქალების, შშმ. პირები- სთვის და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
სამეწარმეო და სამუშაო უნარებისა და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის (მათ 
შორის IT მიმართულებებში) სასწავლო შეხედრების ჩატარება;

 სათემო ცენტრის მშენებლობა/მოკლევადიანი გადამზადების კურსების დანერგვა 
და მოთხოვნად პროფესიებში გადამზადება;

 პროფესიული სასწავლებლისა გახსნა;
ამოცანა 2.1

 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
 ახალი ტურისტული ლოკაციების შექმნა;
 მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია/ცნობადობის დონის გაზრდა 

(ფესტივალებში, გამოფენებში მონაწილეობის მიღება);

ამოცანა 2.2

 აგროსექტორის წარმომადგენელთა უნარების განვითარება სპეციალისტების 
გადამზადების გზით;

 აგროხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება;
 სტარტაპებისა და მოქმედი მეწარმეებისთვის დაფინანსების შესაძლებლობებზე 

ერთ სივრცეში ინფორმაციის მიწოდება;
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5. მონიტორინგი და შეფასება

განვითარების დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისკენ 
სვლის შესაფასებლად პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია მონიტორინგისა და 
შეფასების კომპონენტის გათვალისწინება. გეგმის მონიტორინგი განხორცილდება 
სისტემატურად, რაც გულისხმობს მონიტორინგის და შეფასების გეგმის მიხედვით გაწერილი 
საქმიანობების განხორციელებას, აქტივობების და პროექტების შესრულების მეთვალყურეობას 
დროულად ხარვეზების, შეფერხებისა თუ წარმატების შემთხვევების გამოვლენის მიზნით.

მონიტორინგის მონაცემების რეგულარული გაანალიზება ადგილობრივ ხელისუფლებას  
შესაძლებლობას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი პროგრამული 
ცვლილებები სამოქმედო გეგმის საერთო განხორციელებისა და მიზნის მიღწევის პროცესიის 
ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, საჭიროების შემთხვევაში. 

მონიტორინგის ანგარიშები მომზადდება შემდეგი პრინციპებისა და ტექნიკური სტანდარტების 
დაცვით:

დროულობა - ანგარიშები მომზადდება დროულად, პერიოდის შერჩევა მოხდება საბიუჯეტო 
პროცესისა და კალენდრის გათვალისწინებით.

ფოკუსირებული - ანგარიშებში წარმოდგენილი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, 
მაგალითად, კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და აქტივობებთან დაკავშირებული მიღწევები, 
შესაბამისი ინდიკატორებითა და მაჩვენებლებით. 

მკითხველზე ორიენტირებული - ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება მომხმარებლისთვის 
გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით, დოკუმენტი იქნება მარტივად კითხვადი და 
აღსაქმელი. 

რელევანტური - ანგარიშგება მოხდება მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულად 
მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. დოკუმენტისთვის არარელევანტური იქნება 
ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ 
დეტალების აღწერა/წარმოდგენა, რაც არ სძენს დოკუმენტს დამატებით ღირებულებას, და 
ნაკლებად საინტერესოა საზოგადოებისათვის. 

მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილში ადგილობრივი ხელისუფლება მიესალმება 
საზოგადოების ორგანიზაციების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, რაც 
მეტად ეფექტიანს გახდის ამ პროცესს.

მონიტორინგი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია სამოქმედო გეგმის განახლებასთან, 
დაგეგმილია 2 წელიწადში ერთხელ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 მარტამდე მზადდება 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რასთან ერთად განხორციელდება მონიტორინგისა და 
შეფასების ნაწილიც, პირველი წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გათვალისწინებით. 
შედეგების საფუძველზე კი მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება უკვე შემდეგი ორი 
წლისათვის. 
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შედეგად განხორციელდება:

- შედეგებისა და გავლენის შეფასება  მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად საშუალო და 
გრძელვადიანი პერიოდზე; 

- გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
რეკომენდაციების შემუშავება; 

- ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დონის ამაღლება;  

- რესურსების ეფექტიანი განაწილების ხელშეწყობა მიზნებსა თუ მიზნობრივ პროგრამებს 
შორის.

მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად გამოვლინდება: 

 რამდენად წარმატებით მოხდა იმ სასურველი შედეგის დადგომა რაც მიზნებსა და 
ამოცანებში არის ასახული; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის 
მიმართულებით; 

 რამდენად წარმატებით მოხდა იმ პრობლემებისა და მათი გამომწვევი ფაქტორების 
გადაწყვეტა რაც მიზნებსა და ამოცანებში იყო წარმოდგენილი; ან რამდენად არის 
პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით.


