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მერიის ორგანიზაციული საქმიანობის სფერო

         ხონის მუნიციპალიტეტის  მერია არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანოს დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს 
მერის უფლებამოსილების განხორციელებას. 
    მერია საქმიანობას წარმართავდა საქართველოს კონსტიტუციის, ,,ადგილობრივი 
თვითმართველობის შესახებ” ევროპული ქარტიის, საქართველოს ორგანული კანონის 
,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი”-ს, მოქმედი კანონმდებლობისა და 
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების შესაბამისად. 
    საანგარიშო წლის განმავლობაში აქტიურად ვთანამშრომლობდით სახელმწიფო 
ორგანოებთან სახელმწიფო კანცელარიასთან, სამინისტროებთან, საქვეუწყებო 
დაწესებულებებთან, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან, 
ადგილობრივი წარმომადგენლობით ერთეულებთან და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან.
    მერი საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევდა მერიის 
სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას, სულ მერიაში  ფუნქციონირებდა 9  
სტრუქტურული ერთეული.
       2019  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობდა 106  საჯარო მოხელე. 
მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტურად წარმართის მიზნით 
ფუნქციონირებდა 17 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი და ერთი  - 
შპს.
           2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა ადგილობრივი  
თვითმმართველობის მოხელეთა შესარჩევი  ორი კონკურსი.

        მერიის მიერ გამოცხადებული ვაკანტურ ადგილებთან დაკავშირებით კონკურსის 
განთავსება მოხდა საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ - 
გვერდის მეშვეობით. 

       საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ მერს დასანიშნად წარუდგინა 6 კანდიდატი.

       საქმისწარმოების  ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფდა სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლებზე დაკისრებული ფუნქციების 
დროულ და ეფექტურ განხორციელებასა და დოკუმენტბრუნვის აღრიცხვიანობის 
საჯაროობას.
       ჩვენ მჭიდრო ურთიერთობას ვინარჩუნებთ მოსახლეობასთან, თითქმის 
ყოველდღე  უზრუნველვყოფდით მოქალაქეებთან შეხვედრას. ასევე, არის 
შემოღებული  მიღების დღეები, კერძოდ სამშაბათი და ხუთშაბათი 12 საათიდან-15 
საათამდე. 



       2019 წლის განმავლობაში შემოსული იყო 8 982 წერილი და კორესპოდენცია. მერიის  
შესაბამისმა სამსახურებმა დადგენილ ვადებში უზრუნველყვეს მათზე რეაგირება, 
წერილების დაგზავნა, პასუხების მიწოდება ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის.
      2019 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში,მომზადებულ იქნა  
უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერების  467  ოქმი.
         მერიაში საქართველოს კანონის “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” მე-40 
მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული იყო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 
პასუხისმგებელი პირი.  2019  წელს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან 
დაკავშირებით ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში სხვადასხვა უწყებებიდან,  
ორგანიზაციებიდან, ფიზიკური პირებიდან შემოვიდა 61 განცხადება, პასუხი 
დადგენილ ვადებში გაცემულ იქნა. ასევე წარმატებით მუშაობდა  facebook გვერდი, 
საინფორმაციო დაფა.

       2019 წელს მუშაობას განაგრძობდა მერიის სათათბირო ორგანო სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შედგება 17 წევრისაგან. წლის განმავლობაში ჩატარდა 
ორი სხდომა. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომებზე განხილულ იქნა ხონის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტი, 2019 წელში დაგეგმილი 
ინფრასტრუქტურული პროექტების წარდგენა-განხილვა და სხვა 
საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხები.

 რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვებს,  2019 წელს სულ გამოცხადდა 51 
ელექტრონული ტენდერი.

 შედგა  - 27 ელექტრონული ტენდერი, აქედან  2019 წელს დაკონტრაქტდა  
24 ტენდერი:
 10 - ელ. ტენდერი სახელმწიფო ბიუჯეტით:  6 - რგფ; 2 - სკოლები; 1 - 

ამბულატორია; 1- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;
 14 - ელ. ტენდერი ადგილობრივი ბიუჯეტით. 
 2019 წელს შემდგარი და დადებული ხელშეკრულებების ჯამური 

ღირებულება შეადგენს: 3 348 896.00   ლარს.
 2019 წელს გამოცხადებული 3 ტენდერი (რგფ) დაკონტრაქტდა 2020 

წელს. 
  შეწყდა - 1 ელ. ტენდერი: 

 SPA190002371 - ქ. ხონში ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტების 
სამუშაოები. შეწყვეტის მიზეზი - შეცდომით გამოცხადდა 
ელექტრონული ტენდერი(SPA) ნაცვლად ელექტრონული ტენდერი 
აუქციონის გარეშე(NAT). 

 უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 5 ელ. ტენდერი,  ტენდერებში 
პრეტენდენტებმა არ დააზუსტეს ან ნაწილობრივ დააზუსტეს სატენდერო 
დოკუმენტაცები, რის გამოც მიენიჭათ დისკვალიფიკაცია და აღნიშნული 
ტენდერები უარყოფითი შედეგით დამავრდა.  
 NAT190015956 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა გზების რეაბილიტაციის 
სამუშაოები. 



 NAT190010409 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა გზების რეაბილიტაციის 
სამუშაოები.

 NAT190005441 - ხონში, ჭანტურიას ქუჩის მარჯვენა მხარეს და მოსე 
ხონელის ქუჩის მარცხენა მხარეს სანიაღვრე არხების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება.

 NAT190002268 - მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების 
ავტო შეკეთება (3 ჯიპი, 3 სედანი).

 NAT190001461 - სამშენებლო მასალების შესყიდვა.
 არ შედგა - 18 ელ. ტენდერი - ტენდერში არცერთმა პრეტენდენტმა 

დააფიქსირა სავარაუდო ღირებულება.
 სამუშაოები გადმოვიდა 2020 წელს 1 ელ. ტენდერის (სახელმწიფო  

ბიუჯეტი): 
 NAT190012491- შპს ,,გია კონსტრაქშენ”, სახელშეკრულებო 

ღირებულება 157710.38 ლარი,  ხონის მუნიციპალიტეტის 
ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში - სოფ 
ახალბედისეულში და კუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში - სოფ. 
ახალშენში ამბულატორიების მშენებლობა. ამ ეტაპზე 
დასრულებულია.  

 გამარტივებული შესყიდვის წესით დაიდო  245 სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით -   1 007 319,40 ლარი.

 მონეტარული ზღვრის დაცვით - 102
 სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

ღონისძიება - 31 (24 -სოფლის მხარდაჭერა; 5-ამბულატორიების 
რეაბილიტაცია; 1-სკოლები; 1-ინტერნეტი ადგილობრივი)

 ექსკლუზივი - 2
 წარმომადგენლობითი ხარჯები - 72
 ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები - 6 
 დაყოფა გეოგრაფიული დაშორების პრინციპით - 12
 დაყოფა რაციონალურობის პრინციპით - 1
 გადაუდებელი აუცილებლობა - 19

 კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა - 17 ხელშეკრულება

დაჯარიმებული იქნა 8 მიმწოდებელი და გადახდილია პირგასამტეხლო 27 517,77 
ლარის ოდენობით:

შიდა  აუდიტისა და კონტროლის  სფერო



         2019  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტისა და შიდა კონტროლის 
სამსახური მუშაობას წარმართავდა დამტკიცებული წლიური სამუშაო გეგმის 
შესაბამისად. 
        შიდა აუდიტი ახორციელებს შეფასებას და ამ შეფასებაზე დაყრდნობით 
შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რაც ეხმარება დაწესებულების ხელმძღვანელს მართვის 
პროცესში. რისკების გამოვლენით ხელს უწყობს რისკების ეფექტურ მართვას და 
კონტროლის სისტემის დახვეწას ეფექტური კონტროლის შესანარჩუნებლად.
       2019 წელს აუდიტორული შემოწმება განხორციელდა ხონის მუნიციპალიტეტის  
მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 
ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამეთა სამსახურში და 5 
მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ში.
        აუდიტის პროცესში,  გამოვლენილი ნაკლოვანებები განიხილებოდა ობიექტის 
ხელმძღვანელობასთან და შესაძლებლობის ფარგლებში აუდიტის პროცესშივე 
ხდებოდა მათი გამოსწორება, ხოლო ზოგიერთი დარღვევის გამოსწორების შესახებ 
აუდიტის ობიექტი აუდიტორული ანგარიშის გაცნობის შემდეგ აუდიტის სამსახურს 
წარუდგენდა გაცემული რეკომენდაციების შესრულების გეგმა-გრაფიკს, სადაც 
მიუთითებდნენ ნაკლოვანებების გამოსწორების გონივრულ ვადებს. გეგმა-გრაფიკში   
მითითებული ვადების გასვლის შემდეგ ხორციელდებოდა რეკომენდაციების 
შესრულების მონიტორინგი.
           

საფინანსო-საბიუჯეტო სფერო

                ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N82 

დადგენილებით დამტკიცდა ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი.  
              2019 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო მოცულობა განისაზღვრა 
7142.0 ათასი ლარის ოდენობით. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, გადასახადები 6674.0 
ათასი ლარი,  სხვა შემოსავლები 278,0  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 
30,0 ათასი ლარი, გადასახდელები 7142,0 ათასი ლარი.  წლის განმავლობაში ბიუჯეტში 
შეტანილი ცვლილებებით, შემოსულობები განისაზღვრა 11 181,0 ათასი ლარი. 
გადასახადები  6 799.0 ათასი ლარი, გრანტები 4 089,0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 
260,0 ათასი ლარი,არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 33,0 
ათასი ლარი. 

2019 წელს  ფაქტიური შემოსავლებმა შეადგინა  11542.0   ათასი ლარი.  გეგმის 103,0%.  
გადასახადებიდან მიღებული  შემოსავალმა  შეადგინა 7146.4 ათასი ლარი,  რაც გეგმის 
105,0 %-ა,  გრანტებიდან მიღებული შემოსავალმა  4118,191 ათასი ლარი,  რაც გეგმის 
100,71 %-ა, სხვა შემოსავლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 243,821 ათასი 
ლარი,  რაც გეგმის  93,78%-ა, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული 
შემოსავალმა შეადგინა  33,6 ათასი ლარი რაც გეგმის 101,82 %-ა.



2019 წელს ჩატარდა სახელმწიფო აუდიტის მიერ 2018-2019 წლების ბიუჯეტის 
პროგრამების შესაბამისობის აუდიტი.  სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა 
მუნიციპალიტეტს მიეწოდა დეკემბრის თვეში.   სახელმწიფო აუდიტის მიერ 
გაცემული რეკომენდაციები ნაწილობრივ გათვალისწინებული იქნა 2019 წელს და 
აისახა 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.  

2019  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული 
გეგმა შეადგენდა

13 492.2 ათას ლარს. 
 ხარჯები 7202.5 ათასი ლარი მათ შორის: 
 შრომის ანაზღაურება 1581.4 ათასი ლარი,
 საქონელი და მომსახურება 953.6 ათასი ლარი,
 პროცენტი 25.6 ათასი ლარი,
 სუბსიდიები 3680.5 ათასი ლარი, 
 გრანტები 5.8 ათასი ლარი,
 სოციალური უზრუნველყოფა 547.6 ათასი ლარი, 
 სხვა ხარჯები 408.0 ათასი ლარი. 
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6263.8 ათასი ლარი, 
 ვალდებულების კლება 25.8  ათასი ლარი.

2019 წელს გაწეულმა ფაქტიურმა გადასახდელებმა შეადგინა 12867,6 ათასი ლარი:

 ხარჯები 7037,06 ათასი ლარი , გეგმის 97,7% : 
 შრომის ანაზღაურება 1565,2 ათასი ლარი, გეგმის 99,97 %
 საქონელი და მომსახურება 914,6 ათასი ლარი, გეგმის 95,89%
 სუბსიდიები 3652,0 ათასი ლარი, გეგმის 99,22 %
 პროცენტი  25,6 ათასი ლარი, გეგმა 100,0%
 გრანტები 5,8 ათასი ლარი, გეგმის 100%
 სოციალური უზრუნველყოფა 644,38 ათასი ლარი, გეგმის 97,58 %
 სხვა ხარჯები 229,5 ათასი ლარი.  გეგმის 56,25 %
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5804,8 ათასი ლარი, გეგმის  92,67 %
 ვალდებულების კლება 25,8  ათასი ლარი. 100%

სარეზერვო ფონდი

                 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2019 წელს განისაზღვრა 
140,0 ათასი ლარით.    საკასო ხარჯი 102,613 ათასი ლარი.  ასანაზრაურებელი 
ვალდებულებები შეადგენდა 37,0 ათას ლარს.  სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა  



ოჯახები, რომლებსაც  სტიქიური უბედურების (ხანძარი) შედეგად დაუზიანდა ან/და  
გაუნადგურდა საცხოვრებელი სახლი, ან სათავსო ნაგებობები.  სოციალურად მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფ 340-ზე მეტ მოქალაქეს დაუფინანსდა სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯები ნაწილობრივ ან სრულად; მოხდა ახალგაზრდა სპორტსმენის 
საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირში მონაწილეობის დაფინანსება.

      2019 წელს მუნიცპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 
დაფინანსდა:

ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილ იურიდიულ პირებზე (ა(ა)იპ/შპს) 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული სუბსიდიური დაფინანსების შესახებ

                 

ინფრასტრუქტურის სფერო

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის 

# დასახელება  
ათასი ლარი 

 ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის-ცენტრი 594.3
 ააიპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური 120.0
 ააიპ ხონის  საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 1108.6
 ააიპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი 120.0
 ააიპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი 59.0

 
ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ცენტრი 150.0

 
ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
ცენტრი 0.0

 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 272.0
 ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა 122.5
 ააიპ ხონის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა 235.0
 ააიპ ხონის კულტურის ცენტრი 180.0
 ააიპ ხონის სამხატვრო სკოლა 62.0
 ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი 74.2
 ა(ა)იპ  საინფორმაციო ცენტრი ხონი 33.0

 
ა(ა)იპ  ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ცენტრის სამსახური 92.3

 ააიპ მადლიერების სახლი 112.0
 ა(ა)იპ  სათნოების სახლი 118.0



პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“   საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების  შესაბამისად,   2019 წელს 
ხონის მუნიციპალიტეტში რგპფ-ს დაფინანსებით განხორციელდა 13 პროექტი, 
ძირითადად მოხდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

     სახელდობრ მოასფალტდა  გზები: 
1. სოფელ დიდ კუხში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის 

მე-16 კმ -იდან #7 და #9 ქუჩების მოასფალტება (ძიძიგურების უბანი);
2. ქ. ხონში, იპ. ხვიჩიას მეორე შესახვევის მოასფალტება (პირველი უბნის 

სასაფლაომდე მისასვლელი გზა);
3. ქ. ხონში, ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება;
4. ქ. ხონში, გურამიშვილის ქუჩის გაგრძელების მოასფალტება;
5. ქ. ხონში, ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია, გაგრძელების მოასფალტება;
6. ქ. ხონში, მებუკის ქუჩის მოასფალტება;
7. სოფელ დიდ კუხში გორდაძეების უბანში #1 ქუჩის მოასფალტება წყალტუბო-

ხონის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის მიმდებარედ;
8. ქ. ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩის I და II შესახვევის ასფალტო-ბეტონის საფარის 

მოწყობა;
9. ქ. ხონში, ტ. ტაბიძის ქუჩის მოასფალტება;
10. ნახახულევის ადმინისტრაციული ერთეული, სოფ. ნახახულევში უგულავების 

უბანში გზის მოასფალტება;
11. ქ. ხონში, ნ. ნიკოლაძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
12. სოფელი ივანდიდი-კუხის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება;
13. ქ. ხონში, ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება;

                  საერთო ღირებულებით 2 466 413 ლარი. სულ მოასფალტებული იქნა  12 349 
გრძ/მ გზა.

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

 ასევე, განხორცილდა სოფლების გუბის, ივანდიდისა და ხიდის საჯარო 
სკოლების შემორაგვა და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. 

სულ საჯარო სკოლების სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე  
გამოყოფილი იყო 410 000 ლარი.

„ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის 
მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მთავრობის დადგენილების 
შესაბამისად, გამოყოფილი თანხიდან რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლების 
ივანდიდის, გოჩა ჯიხაიშის, მათხოჯის გორდის, კუხის, ქუტირის, ძეძილეთის 
საექიმო ამბულატორიებს, ხოლო სოფელ ახალშენში და სოფელ ახალბედისეულში 
აშენდა ამბულატორიის ახალი შენობები.

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და 
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 
დეკემბრის #654 დადგენილების შესაბამისად,  „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 განხორციელდა 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. ასევე, განხორციელდა სტიქიის 
შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები:

1. ქ. ხონში, ბაგრატიონის ქ.N11-ში და ჭანტურიას ქ. N43-ში მდებარე 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და ა(ა)იპ ხონისსათნოების 
სახლის დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

2. ა(ა)იპ ხონის ცენტრალური სტადიონის  ადმინისტრაციული შენობის 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია;

3. შესყიდული იქნა სტიქიის სალიკვიდაციოდ მასალები;
4. ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრში ჩატარებულ იქნა  სახურავის, 

წყალშემკრები მილების, კარებების, ქოლგების, სარეპეტიციოს ჭერისა და 
დაზიანებული კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

     სულ ღირებულებამ შეადგინა 31 913 ლარი.
 ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა ორი პროექტი ღირებულებით 40 
835 ლარი: 

1. ქ. ხონის იუსტიციის სახლის შესასვლელის (სანიაღვრე არხის, საფეხმავლო 
ბილიკის) კეთილმოწყობის სამუშაოები;

2. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის დაზიანებული სახურავის 
ნაწილობრივ შეკეთება;

მომზადებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და 2020 წელს 
დაიგეგმა შემდეგი პროექტების განხორციელება:

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. ქ. ხონში ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
10. სოფ. ივანდიდში მე-14 ქუჩის მოასფალტება;
11. მათხოჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სუხჩას შიდა სასოფლო 

გზების რეაბილიტაცია;



12. სოფ დიდი კუხის ცენტრიდან გორდაძეების უბნამდე დამაკავშირებელი 
გზის მოასფალტება;

13. სოფ ახალშენში ნამაშევის უბანში მისასვლელი გზის მოასფალტება;

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-სა და საქართველოს 
მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილებით დამტკიცებული „მშენებლობის 
ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესი და 
პირობები “ -ს შესაბამისად:

- 2019 წელს გაცემულია 29 მე-2 და მე-3 კლასის მშენებლობის ნებართვა;
- ახალი აბონენტის გარე ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფისთვის 

მარტივი შეტყობინების წესით შეთანხმებულია 40 ელექტროგადამცემი ხაზის 
მშენებლობა, გაზმომარაგების 3 ობიექტისა და  ინტერნეტის 
უზრუნველსაყოფად 26 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის მშენებლობა;

- ასევე მარტივი შეტყობინების წესით შეთანხმებულია 18 პირველი კლასის 
შენობა/ნაგებობა;

  აქედან შემოსულმა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ოდენობამ 2019 
წელს ჯამში შეადგინა 15 314,52  ლარი. 

ეკონომიკის   სფერო

       2019 წელს ეკონომიკის კუთხით განხორციელებულ საქმიანობასა და აქტივობებზე 
პერიოდულად ცნობილი იყო საკრებულოსათვის. ამჟამად წარმოგიდგენთ საანგარიშო 
წელს შესრულებული სამუშაოს  სრულ მონაცემებს.

2019 წელს  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ  დამატებითი ქონების 
სახით გადმოგვეცა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში   დავარეგისტრირეთ 

შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და საკადასტრო 
კოდი

შენობა-ნაგებობა
(ფართი კვ.მ)

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი (ფართი კვ.მ)

1.  ხონი, სოფ. ახალშენი
(ს/კ 37.09.34.192)

N1 1518.0

2. ხონი, სოფ. 
ახალბედისეული

 (ს/კ 37.05.40.110)

N1 581.0

3. ქ. ხონი, სამხედრო 
დასახლება

 (ს/კ 37.07.39.053)

N1 973.0

4. ქ. ხონი, ჭავჭავაძის ქ, N3-ის 
მიმდებარედ

 (ს/კ 37.07.38.839)

----- 25.0



5 ქ. ხონი, კაკაბაძის ქ. N17-ის 
მიმდებარე

(ს/კ 37.07.38.787)

N1 519.0

       
   2019 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა დამატებითი ქონების სახით 
გადმოგვცა (ბრძანება-N1/1-3500; 13.08.2019) ავტომობილი ,,TOYOTA COROLLA“ სახ. 
ნომ. GFG-220.

       
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ  ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების სახით გადმოგვეცა და 2019 წელს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში   
დავარეგისტრირეთ შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და საკადასტრო 
კოდი

შენობა-ნაგებობა
(ფართი კვ.მ)

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი (ფართი კვ.მ)

1. სოფელი ნახახულევი
(ს/კ 37.05.32.715)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-222.8
2533.0

2.       სოფელი ივანდიდი
            (ს/კ 37.08.35.539)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-297.6
1181.0

3. სოფელი გოჩა-ჯიხაიში
(ს/კ 37.11.32.205)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-297.6
1261.0

4. სოფელი ქუტირი
(ს/კ 37.10.38.383)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/1-132.24
1552.0

5. სოფელი კუხი
(ს/კ 37.09.36.238)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-327.06
8841.0

6. სოფელი გორდი
(ს/კ 37.02.31.648)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-338.0
2266.0

7. სოფელი გუბი
(ს/კ 37.12.32.496)

ადმინისტრაციული 
შენობა-ნაგებობა

N1/2-449.0
1954.0

8. სოფელი კუხი
(ს/კ 37.09.31.232)

პ.კაკაბაძის სახ. 
მუზეუმი

N1-195.0
5170.0

9. ხონი, ირ, აბაშიძის ქუჩა
(ს/კ 37.07.39.221)

ირ.აბაშიძის 
სახელობის 
მუზეუმი

N1-105.0

2324.0



         

2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დავარეგისტრირეთ

შემდეგი გზის ნაწილები

N მისამართი და საკადასტრო კოდი
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
ფართი კვ.მ 

1. ქ.ხონი თავისუფლების მოედანი 
ცენტრალური პარკის მიმდებარე

 (ს/კ 37.07.38.835)
190.0

2. ქ.ხონი პ.კაკაბაძის ქუჩა 
 (ს/კ 37.07.38.660)

43.0

3. ქ.ხონი პ.კაკაბაძის ქუჩა 
 (ს/კ 37.07.38.658)

85.0

2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში სახელმწიფო ქონების ეროვნული 
სააგენტოს წერილების საფუძველზე დავარეგისტრირეთ 

შემდეგი სტადიონები

N მისამართი და საკადასტრო კოდი
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
ფართი კვ.მ 

1. სოფელი მათხოჯი
(ს/კ 37.04.31.952)

9786.0

2. სოფელი ნახახულევი
(ს/კ 37.05.32.721)

9582.0

3. სოფელი კონტუათი
(ს/კ 37.05.34.199)

9188.0

2019 წელს ელექტრონული აუქციონის წესით განვახორციელეთ შემდეგი 
უძრავი და მოძრავი ქონების პრივატიზება

N მისამართი
საკადასტრო კოდი

ობიექტის დასახელება
(ფართობი კვ.მ)

ღირებულება
(ლარი)

1. ვ. ბახტაძის ქ. N7
(ს/კ 37.07.38.422)

შენობა-ნაგებობა N1-ის 
დემონტაჟი  - 323.0კვ.მ

         4345.0
          



2. სოფ. ჩაის მეურნეობა 
(ს/კ 37.06.41.135)

შენობა-ნაგებობა N1-ის 
ნანგრევის დემონტაჟი  -

         240.0

3. მოსე ხონელის ქ. N40
(ს/კ 37.07.38.741) 

შენობა-ნაგებობა N03/1; 
N06/1; N07/1; N08/1;N10/1 

დემონტაჟი საერთო ფართი-
1267.0 კვ.მ 

8100.0

4. --------- ავტომობილი
MERSRDES-BENC-ATEGO 

2528 სახ. ნომ. SBB467
20 625.0

5. --------   შავი ლითონის ჯართი 
                  4760.0 კგ

       1951.60

        2019 წელს  ქონების პრივატიზების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 
შემოსული თანხა შეადგენს -  35 261.60 ლარს

2019 წელს ელექტრონული აუქციონის წესით იჯარით  გავეცით მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში რეგისრტირებული

 შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და საკადასტრო 
კოდი

საიჯარო ობიექტი ღირებულება
წლიური

1. პ.კაკაბაძის ქ.
(37.07.38.316)

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების. მიწის 

ნაკვეთი- 3.0 კვ.მ 
1110.0 ლარი

2. პ.კაკაბაძის ქ. ,,სამუსიკო 
სკოლის შენობა“

(ს/კ 37.07.38.539.01.508)

საიჯარო ობიექტი მაღაზია 
N5

ფართი-35.0 კვ.მ
5099.0 ლარი

3. პ.კაკაბაძის ქ. ,,სამუსიკო 
სკოლის შენობა“

(ს/კ 37.07.38.539.01.508)

საიჯარო ობიექტი მაღაზია 
N2

ფართი-13.9 კვ.მ
2123.0 ლარი

4. პ.კაკაბაძის ქ. ,,სამუსიკო 
სკოლის შენობა“

(ს/კ 37.07.38.539.01.508)

საიჯარო ობიექტი მაღაზია 
N3

ფართი-14.4 კვ.მ
2189.0 ლარი

5. პ.კაკაბაძის ქ. ,,სამუსიკო 
სკოლის შენობა“

(ს/კ 37.07.38.539.01.508)

საიჯარო ობიექტი მაღაზია 
N4

ფართი-14.4 კვ.მ
2189.0 ლარი

6. სოფელი ხიდი
(ს/კ 37.04.31.776)

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი-125.0 კვ.მ
660.0 ლარი



2019 წელს უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადავეცით მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონება

N ორგანიზაციის 
დასახელება

მისამართი ფართობი
კვ.მ

საბალანსო 
ღირებულება

სარგებლობის 
ვადა (წელი)

1. სსიპ,,იურიდიული 
დახმარების 
სამსახური“

ს/ნ 204534058

პ.კაკაბაძის N17
ს/კ 

37.07.38.618.01.217

ოთახი N127
21.40კვ.მ

10 700.0 2

2. ა(ა)იპ ,,ხონის 
ინფორმატიკისცენტრი“

ს/ნ 244973178

პ.კაკაბაძის N17
ს/კ 

37.07.38.618.01.515
51.30კვ.მ

1653.56 5

3. ა(ა)იპ ,,ხონის 
ინფორმატიკისცენტრი“

ს/ნ 244973178

პ.კაკაბაძის N17
ს/კ 

37.07.38.618.01.516
19.90კვ.მ

641.44 5

4. ა(ა)იპ ,,სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის 

განვითარების 
სააგენტო“ 

ს/ნ 404923785

თავისუფლების 
მოედანი N6

ს/კ 
37.07.38.617.01.501

22.40კვ.მ 12040.0 2

5. ა(ა)იპ ,,ხონის 
კომუნალური სერვის 

ცენტრი“
ს/ნ 244974337

გარე განათების 
ქსელი

257 ცალი 
ბოძი

ხაზოვანი 
ნაგებობა

38 472.9 არსებობის 
ვადით

6.
ა(ა)იპ ,,ხონის 

ისტორიულიმუზეუმი“
ს/ნ 244973230

ირ. აბაშიძის ქ. 
მუზეუმი

ს/კ 37.07.39.221

შენობა N1-
105.0 კვ.მ

მიწის 
ნაკვეთი-

2324.0 კვ.მ

60 043.0 5

7.
ა(ა)იპ ,,ხონის 

ისტორიულიმუზეუმი“
ს/ნ 244973230

სოფ. კუხი
მუზეუმი

ს/კ 37.09.31.232

შენობა N1-
195.0 კვ.მ

მიწის 
ნაკვეთი-

5170.0 კვ.მ

96 904.0 5

8.
ა(ა)იპ ,,საინფორმაციო 

სცენტრი ხონი“
ს/ნ 444957913

პ.კაკაბაძის N17
ს/კ 

37.07.38.618.01.514

N218; 
N219;N220;

65.2 კვ.მ
2102.0 5



     ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქმედებს თვითნებურად დაკავებული მიწების 
საკუთრების აღიარების კომისია.  კომისიამ იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით 
განიხილა 319-მდე განცხადება, საიდანაც 130 გადაწყდა დადებითად და გაიცა 
საკუთრების მოწმობები.
       

სოფლის მეურნეობა

- მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს 
სოფლის მეურნეობის განვითარება წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, ხონის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სოფლის მეურნეობაშია 
ჩართული და ის მათი არსებობის ძირითად წყაროს წარმოადგენს. 2019 წელს 
მუნიციპალიტეტში დამუშავებული იქნა 3 300 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 
ფართობი.  მოწეული იქნა მარცვლეული კულტურა 9700 ტონა, (მათ შორის 
ლობიო 15 ტონა, სოიო 12 ტონა), თხილი 540ტონა (900ჰ),  კაკალი 31 ტონა, 
კარტოფილი 502 ტონა, კომბოსტო 68 ტონა, ბადრიჯანი 300 ტონა, კიტრი 230 
ტონა, პომიდორი 720 ტონა, ყურძენი 360 ტონა, ხურმა 1200 ტონა, ტყემალი 368 
ტონა, მწვანილი 60 ტონა, თაფლი 62 ტონა.

- მუნიციპალიტეტში აღირიცხება 26 500 სული მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი, ღორი 1410 სული, ცხვარი 1133 სული, თხა 910, ქათამი 270 000 
ფრთა.

- საქართველოს მთავრობა ბოლო წლების განმავლობაში, სოფლის მეურნეობის 
განვითარების მიზნით, მრავალ პერსპექტიულ პროექტს ახორციელებს. ერთ-
ერთი ასეთი პროექტია „დანერგე მომავალი“-ს კენკროვანი კულტურების 
დაფინანსების ქვეკომპონენტი,  რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრებმა 5-მა ბენეფიციარმა მიიღო დაფინანსება 55,124 ლარის ოდენობით. 
ასევე პროგრამა  ,,დანერგე მომავალი"-თ მუნიციპალიტეტში ისარგებლა 
ერთმა ბენეფიციარმა და 5ჰ-ზე გააშენა ლურჯი მოცვი (სახელმწიფოს მხრიდან 
თანადაფინანსება 79.500 ლარი)

- აგროდაზღვევის პროგრამით  2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტში  36 
ბენეფიციარმა ისარგებლა 17,82 ჰექტარზე.

- შეღავათიანი აგროკრედიტით 2019 წელს მუნიციპალიტეტში ისარგებლა 5 
ბენეფიციარმა.(ბანკის მიერ გაცემული სესხების ოდენობა 666,198 ლარი)

- როგოც ცნობილია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხონი-
სამტრედიის სარწყავი სისტემა, (მაგისტრალური არხები სიგრძით 164 კმ და 
შიდა სარწყავი ქსელები 233 კმ)  ემსახურება  8234  ჰა სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულს. 2019 წელს განხორციელდა ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის 
სარეაბილიტაციო სამუშოები.  რეაბილიტაცია ჩუტარდა ხონი სამტრეედიის 
სარწყავი სისტემის მაგისტრატულ არხს სირგძით 1,1 კმ და წყალსარეგაციო 
კვანძებს ორი ერთეული. წყალუზრუნველყოფილია 1000ჰა სასაოფლო-
სამეურნეო სავარგული, მიმდინარეობს 1160 გრძივი მეტრი სარწყავი არხის 
რეაბილიტაცია.

- 2019 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა ბრძოლა მავნებელი 
მწერის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, აზიური ფაროსანას მიერ 
მიყენებული ზიანის შესამცირებლად, გარემოს დაცვისა და სოფლის 



მეურნეობის სამინისტროსა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების საფუძველზე, 
მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცივი შესხურებით შეიწამლა 
როგორც საყანე მასიური ფართობები, ასევე ტყის პირები  და ბუჩქნარები, სულ 
ჯამში - 7 701 ჰა, ასევე თერმული ნისლით რამოდენიმეჯერ დამუშავდა 
ფართობები ადმინისტრაციულ ერთეულებში.    

- მუნიციპალიტეტში გრძელდება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 
მცხოვრები პირებისთვის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და 
აღდგენის პროცესი. დღეისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი 
მინიჭებული აქვს კინჩხის ადმინისტრაციული ერთეულის ოთხ სოფელს: 
ზედა კინჩხა, ქვედა კინჩას, კინჩაფერდს და საწისქვილოს. 2019 წელს, 
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მინიჭებული აქვს 172 
ბენეფიციარს.

- ხონის მუნიციპალიტეტში, ნარჩენების მართვის სრულყოფის მიზნით, 
ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმისა და ნარჩენების მართვის კოდექსის 
შესაბამისად, შეიქმნა ,,მუნიციპალური  ნარჩენების მართვის გეგმა“. 

     
ზედამხედველობის სფერო

       2019  წელს  სახვადასხვა სახის ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან შემოსულმა 
თანხამ შეადგინა 58 435.60 ლარი. აქედან დასუფთავების მოსაკრებელი შედაგენს 36 766 
ლარს;  საიჯარო ობიექტების ქირა 16 109.60 ლარს და მიწათსარგებლობის იჯარა 5 560 
ლარი.
       გასულ წელს ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 14 შენობა-ნაგებობა. ასევე 
ხორციელდებოდა კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული 
დაწესებულებებისა და ორგანიზების გარე იერსახის დაცვაზე, შენობა-ნაგებობებისა 
ფასადების, ვიტრინების და ჯიხურების ესთეტიკურ მდგომარეობის შესაბამისობაზე.
       გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებები ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 30 იანვარის N84 დადგენილების შესასრულებლად. სრულად განთავისუფლდა 
აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია გარე მოვაჭრეებისაგან.

    
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სფერო

      2019 წლის საანგარიშო პერიოდში სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 
ჩასარიცხად ხონის მუნიციპალიტეტიდან გეგმა შეადგენდა 31  წვევამდელის 
მობილიზაციას. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულ იქნა  17  წვევამდელი.

სოციალური სფერო



        ხონის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში სოციალურ პროგრამების 
დასაფინანსებლად 2019  წელს გათვალისწინებული იყო  720 000   ათასი ლარი. აქედან 
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის  
სუფსიდირება წლის განმავლობაში განხორციელდა  93 500  ათასი ლარით. 
სუფსიდირება ხდებოდა მუნიციპალიტეტში მოქმედი ა(ა)იპ სათნოების სახლის  118 
000 ათასი ლარითა და ა(ა)იპ მადლიერების სახლის 112 000 ათასი ლარით

       ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციანირებს ორი უფასო სასადილო: 
ა(ა)იპ სათნოების სახლი და ა(ა)იპ მადლიერების სახლი, სადაც ბენეფიციარები 
ყოველდღიურად ერთჯერადად ღებულობენ სადილს. ორივე უფასო სასადილო 
ყოველდღიურად მომსახურებას უწევს 260 შეჭირვებულ ადამიანს, მენიუ იყო 
კალორიული და მრავალფეროვანი

-  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 65001-

მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, ომის ვეტერანების და ლტოლვილების 

კომუნალური გადასახადების შეღავათები:  საკანალიზაციო და წყალმომარაგების. 

სასმელ წყალზე სულზე 1 ლარი და კანალიზაციის შემთხვევაში 1,3 ლარი. 

აღნიშნულზე დაიხარჯა 46 200 ლარი.

- სოციალურად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციართა ოჯახების 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც სოციალური სააგენტოს მოკვლევის 

შედეგად მიენიჭა 65001-დან 90001-მდე სარეიტინგო ქულა. დახმარება გაეწია სულ 

631ოჯახს  ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით, სულ დაიხარჯა 63100 ლარი. 2019 

წელს ერთჯერადი ფულად დახმარებაზე სულ შემოსული იყო 665 განცხადება, აქედან 

უარი ეთქვა 34- ბენეფიციარს განმეორებითი განცხადების შემოტანის გამო.

- 2019 წელს ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება და 

თანადაფინანსების დახმარება გაეწია 1500 - ბენეფიციარს და ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 163 139-ლარი.

- ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება     200   ლარის 

ოდენობით, აღნიშნული  დახმარება     გაეწია  46 -  ბავშვს, რაზეც დაიხარჯა  9200-ლარი.

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გონებრივი ჩამორჩენილობის, ცერემბრალური 

დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება 18 წლის 

ზემოთ,ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, გაეწია 84- 

ბენეფიციარს, სულ    დაიხარჯა 16 800-ლარი.

- 2018 წლის 27- აგვისტოს N -74 დადგენილებით ხანდაზმული (100 და მეტი 

წლის ასაკის) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრა 500- 



ლარის ოდენობით. 2019 წელს დახმარება გაეწია 1 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 

500- ლარი.

- მრავალშვილიანი (18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვი) ოჯახის დახმარება, 

ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ერთ ბავშვზე 50 ლარის 

ოდენობით. აღნიშნული დახმარება 2019 წელს გაეწია 52 - ოჯახს (176 ბავშვი)  

გაიცა 8800- ლარი. 

- მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - თითეულ ბავშვზე 
200

          ლარის ოდენობით 2019     წელს    დახმარება  გაეწია  22- მშობელს  (30- ბავშვი) რაზეც  

           დაიხარჯა 6000-ლარი.

- დიალიზისა და თირკმლის ,,ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით“ 

გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ყოველთვიური თანხა- 200 ლარის 

ოდენობით. დახმარების   პროგრამაში  2019 წელს  ჩართული  იყო    17--

ბენეფიციარი,  რაზეც   დაიხარჯა  39800-- ლარი.

- ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური ფულადი დახმარება 
100 ლარის ოდენობით,  2019-წლის აგვისტოს თვიდან დაფინანსება გაიზარდა 
150 ლარამდე. 2019 წელ დახმარება გაეწია 3-ბენეფიციარს რაზეც დაიხარჯა   
3900-   ლარი.

- ონკოდაავადებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური ფულადი დახმარებას  100 

ლარის ოდენობით ბენეფიციარებს ერიცხებოდათ პირად ანგარიშზე.  ხოლო 2018 

წლის აგვისტოს თვეში დებულებაში ცვლილების შეტანის შემდეგ ბენეფიციარების 

მათი მდგომარეობის საჭიროებიდან გამომდინარე, ონკოლოგიური მიმართულებით 

ყველა სახის სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯების დაფინანსება განისაზღვრა 1200 

ლარით. 2019  წელს პროგრამაში ჩართული იყო 122-ბენეფიციარი   რაზეც  გაიცა 145  916,51 

ლარი.

-  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

დაინვალიდებული და ეტლს მიჯაჭვულ კატეგორიაზე 2019 წელს 

ერთჯერადად გაიცა 1 ბენეფიციარის მიმართ 700 ლარის  ოდენობით.

- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით 2019 წელს 



დახმარება გაეწია 6 ბენეფიციარს - რაზეც დაიხარჯა  900- ლარი.

- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით 2019 წელს გაიცა 303 

ვეტერანზე, რაზეც დაიხარჯა 30 300 ლარის ოდენობით.

- უნგრეთის, ავღანეთის ომის მონაწილე ვეტერანების და ჩერნობილის 

ატომური ელექტრო-სადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოებზე 

მონაწილე დაზარალებულ ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 

ლარის ოდენობით 2019 წელს გაეწია  22- ბენეფიციარს  რაზეც დაიხარჯა 2200 ლარი, 

- დევნილთა, უპატრონო მიცვალებულთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო 

ხარჯი გარდაცვლილის ოჯახებზე 250 ლარის ოდენობით ,       დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა  გ ა ე წ  ი ა  1 

8 - ო ჯ ა ხ ს -რაზეც დაიხარჯა 4  500 ლარი.

- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისატვის ომში დაღუპულ 

ვეტერანთა ოჯახებზე ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 2019 წელს 

დახმარება გაეწიო დაღუპული ვეტერანის  16-ოჯახს. პროგრამაზე დაიხარჯა 

თანხა 8 000- ლარი.

- 2019 წლის აგვისტოს თვეში დებულებაში შევიდა ცვლილება პირველი ჯგუფის 

უსინათლო პირებისთვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 50 ლარის 

ოდენობით. დახმარება გაეწია 41-ბენეფიციარს პროგრამაზე დაიხარჯა 24 400- 

ლარი. 

- დახმარება  შშმ 18 წლამდე ბავშვების სასმენი აპარატის (აპარატის სადენის, 

კვების წყარო, საშრობი ტაბლეტის) თანადაფინანსების პროგრამა. 

გამოყოფილი იყო 1000- ლარი. დახმარება გაეწია 2- ბენეფიციარს პროგრამაზე 

დაიხარჯა 1000-ლარი.

- ასევე 2019 წელს დებულებაში ცვლილება შევიდა სახელმწიფო 
მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების 
ოჯახების გაძლიერების პროგრამა. პროგრამიტ ერთ ბენეფიციარზე 
დახმარების სახით გამოყოფილი იყო 1500 ლარი. 2019-წელს დახმარება გაეწია 
3-ბენეფიციარს და დაიხარჯა 4500-ლარი.

            დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ფუნქციონირებს    

             შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დღის ცენტრი  

            „თანადგომა“. რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს  

             გადაწყვეტილებით  ყოველთვიურად ეხმარება 1000 ლარის ოდენობით.  



             აღნიშნულ პროგრამაზე დახარჯულია 12000- ლარი.

           ასევე მოგახსენებთ, რომ ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში    ფუნქციონირებს 
შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო. საბჭოში ჩართულია ოთხი შშმ სტატუსის 
მქონე პირი.

       მიუხედავად იმისა რომ, ეს სოციალური პაკეტი წარმოადგენდა წინა წლის 
ფინანსური შესაძლებლობების მაქსიმუმს, სწორი სოცილაური პოლიტიკის შედეგად 
ის მრავალი ხონელის ოჯახისათვის მნიშვნელოვანი დახმარება იყო

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდული სფერო

1. კულტურა

       მერიის  მუშაობის  ერთ - ერთ  მთავარ  მიმართულებას  წარმოადგენდა  საქმიანობა  
კულტურის  პოლიტიკის  განვითარების მიმართულებით.    

             ამ მხრივ, არაერთი საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიება 
განხორციელდა  კულტურული ცხოვრების აღმავლობისა და განვითარებისათვის. 
პირველ რიგში, მინდა შევეხო ხონის თეატრალურ ცხოვრებას, რომელსაც, ჩვენდა 
საამაყოდ, 155 წლიანი ისტორია გააჩნია და ხონის სახალხო თეატრი დღემდე 
ღირსეულად აგრძელებს ამ ტრადიციას. თეატრის  განვითარების  პროგრამის  
ფარგლებში გასულ წელს განხორციელდა  ტრადიციული  რეგიონული  ფესტივალი 
,,თეატრალური  იმერეთი - 2019“;  ფუნქციონირებს  ბავშვთა  ნიღბების  თეატრი, 
რომელმაც  არაერთი  საინტერესო  სპექტაკლი  და თეატრალური პერფორმანსი 
განახორციელა; ასევე მნიშვნელოვანია  ის  ფაქტი, რომ  კულტურის  ცენტრში 
ფუნქციონირება დაიწყო თოჯინების  თეატრმა; არ  შეიძლება  არ აღინიშნოს 
კულტურის  ცენტრის  სტრუქტურული  ერთეულის - სოფელ  მათხოჯის  კულტურის 
სახლის 90 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით სპექტაკლის  პრემიერა, 
რომელიც  ქართული მხატვრული ფილმის ,,ღვინის ქურდების“ მიხედვით  გურამ  
ბარაბაძის  რეჟისორობით  განხორციელდა.  აღსანიშნავია  ის  ფაქტი, რომ  სპექტაკლში  
მონაწილეობდნენ  ადგილობრივი, თეატრისმოყვარული  ახალგაზრდები, რომლებმაც  
დამსწრე  საზოგადოების  დიდი  მოწონება  დაიმსახურეს. ხონში ფუნქციონირებს 
სახალხო სასულე ორკესტრი რომელსაც არსებობის 130 წლიანი ისტორია გააჩნია, 
სასიხარულოა, რომ  ორკესტრი არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში იღებს 
მონაწილეობას არა მარტო მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მასშტაბითაც. 
საინტერესო და ემოციური მუსიკალურ - თეატრალური  პერფორმანსით  უმასპინძლა  
კულტურის  ცენტრმა  ფერეიდნელ ქართველებს, რომლებიც 31 დღიანი ფეხით 
მოგზაურობის შემდეგ ჩამოვიდნენ საქართველოში; ასევე, კულტურის  ცენტრში  



ხონის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ორგანიზებითა  და  მხარდაჭერით  გაიმართა 
ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ,,ერისიონი“-ს  
კონცერტი; ასევე ხონს სტუმრობდა გამოჩენილი ქართველი ფოლკლორისტი ბატონი 
ანზორ ერქომაიშვილი და ქართული ხალხური სიმღერის აკადემიური ანსამბლები 
„რუსთავი“ და „ბასიანი“; უნდა აღინიშნოს არაჩვეულებრივი მუსიკალური საღამო, 
რომელშიც მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი არხის მუსიკალური პროექტის 
,,რანინა“ კონკურსანტები ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამლ ,,შავნაბადასთან“ ერთად, 
რომელსაც აკომპანირებას უწევდა უნიჭიერესი მუსიკოსი დავით მაზანაშვილი. 
საღამო ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტის, მეუფე საბას ინიციატივითა და 
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით განხორციელდა. პერიოდულად  
იმართება  ქართული  ესტრადის  გამოჩენილი  მომღერლებისა  და  მსახიობების 
შემოქმედებითი  საღამოები, ასევე  პოეზიის  საღამოები.   მნიშვნელოვანია  ის  ფაქტი, 
რომ  გასულ  წელს  ხონს  სტუმრობდა  თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე 
გიორგი გეგეჭკორი, რომელმაც  დიდი  ინტერესი  გამოხატა სახალხო თეატრის 
ისტორიის, უძველესი აფიშების, სახალხო სასულე ორკესტრის, ბავშვთა ნიღბების 
თეატრის, ფოლკლორული ანსამბლის, განხორციელებული პროექტებისა და 
სამომავლო გეგმების მიმართ. 

    ქართული  სიმღერისა  და  ფოლკლორის  პოპულარიზაციის  მიზნით, ხონის  
შემოქმედებითი  კოლექტივები  აქტიურ  მონაწილეობას  იღებენ  სხვადასხვა  
რეგიონულ  თუ  ქვეყნის  მასშტაბით  გამართულ  კონკურსებსა  და  ფესტივალებში: 
ქართული  ტრადიციული  და  თანამედროვე  ხელოვნების  საერთაშორისო  
ფესტივალი ,,არტ გენი“,  რომელსაც  გასულ  წელს ხონის  მუნიციპალიტეტი, კერძოდ, 
სოფ. გორდი მასპინძლობდა. ფესტივალზე ,,არტგენი - 2019“ იმერეთის რეგიონის  
შემოქმედებით კოლექტივებთან ერთად ღირსეულად წარსდგა კულტურის ცენტრის 
ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იმერი“ და ხონის  სახალხო  სასულე  ორკესტრი. 
ფესტივალი, შემოქმედებითი  კავშირის ,,არტ გენის“ ინიციატივით და ხონის  
მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. აქვე  უნდა  
აღინიშნოს ვაჟთა  ფოლკლორული  ანსამბლის ,,იმერი“ საგასტროლო ტურნე  ლატვიის  
ქალაქ  ტუკუმსში, რომელიც, ,,ხონელობის“ დღესასწაულზე სტუმრად მყოფი 
ტუკუმსის  სამთავრობო  დელეგაციის მიწვევით იმყოფებოდნენ;

             საქართველოს  ფოლკლორის სახელმწიფო  ცენტრის ინიციატივითა  და ხონის  
მუნიციპალიტეტის მერიის  მხარდაჭერით, ხონში ფუნქციონირება დაიწყო  
სალოტბარო  სკოლამ, სადაც  ადგილობრივი ახალგაზრდები უფასონ  სწავლობენ  
ქართულ  ხალხურ  სიმღერას  და ტრადიციულ გალობას. საზეიმო  ვითარებაში  
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი საქართველოს ფოლკლორის  
სახელმწიფო  ცენტრსა  და  ხონის  მუნიციპალიტეტის მერიას  შორის, რომელიც  
მიზნად  ისახავს  2001  წელს  იუნესკოს  მიერ  არამატერიალური  კულტურის  ძეგლად  
აღიარებული  უნიკალური  ქართული  სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, 
პოპულარიზაციას  და  მომავალი  თაობებისთვის  გადაცემას.

  ასევე, ფოლკლორის პოპულარიზაციისა  და  ტურიზმის  განვითარების  მიზნით, 
ხონმა  უმასპინძლა  ფოლკლორის IV  საერთაშორისო  ფესტივალს, რომელშიც  



ადგილობრივ  ფოლკლორულ  და  ქორეოგრაფიულ  ანსამბლებთან  ერთად  
მონაწილეობდა 5  ქვეყნის: ბულგარეთის, ტაილანდის, სლოვაკეთის, ბელორუსიისა  
და  უკრაინის  ფოლკლორული  ანსამბლები.  აღნიშნული  პროექტიც  ხონის  
მუნიციპალიტეტის მერიის  ფინანსური  მხარდაჭერით  განხორციელდა. 

    მუსიკალური  ხელოვნების  პოპულარიზაციის  მიზნით,  მნიშვნელოვანი  
ღონისძიებები  განხორციელდა  სამუსიკო  სკოლაში. განსაკუთრებულად  უნდა  
აღინიშნოს  ერთ-ერთი  წარმატებული  საღამო - სიმფონიური  მუსიკის  კონცერტი, 
სადაც  სამუსიკო  სკოლის წარჩინებულმა მოსწავლეებმა ქუთაისის სიმფონიურ  
ორკესტრთან  ერთად  კომპოზიტორ  ელიზბარ  ლომდარიძის  საფორტეპიანო  
კონცერტები  შეასრულეს. 

   სახვითი  ხელოვნების  პოპულარიზაციის  მიზნით, ასევე  მნიშვნელოვანი  
ღონისძიებები  განხორციელდა  სამხატვრო  სკოლაში, რომელიც  აქტიურ  
მონაწილეობას  იღებს  რეგიონულ  და  ქვეყნის  მასშტაბით  გამართულ  გამოფენებში. 
კერძოდ, ქუთაისის  მხატვართა  რეგიონული  ორგანიზაციის  მიერ გამართული  
გამოფენა  (გალერეა ,,ვარლა“). სამხატვრო  სკოლის  სასახელოდ  უნდა  ითქვას, რომ  
კურსდამთავრებულთა  უმრავლესობა  წარმატებით  აბარებს  მისაღებ  გამოცდებს  
თბილისის  სამხატვრო  აკადემიაში  და სხვადასხვა  სპეციალურ  სასწავლებლებში. 
სასიხარულოა, რომ  გასულ  წელს  სკოლას  მიენიჭა გამოჩენილი ხონელი მხატვრის, 
დავით კაკაბაძის  სახელი.   მთლიანად  დასრულდა  სკოლის  რემონტი, განახლდა  
ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყო  საკლასო  სახელოსნოები  და  საგამოფენო  
დარბაზი. ყოველივე  ამან  ხელი  შეუწყო  ხონში II საერთაშორისო არტ-რეზიდენციის  
განხორციელებას, რომელშიც  ადგილობრივ მხატვრებთან ერთად მონაწილეობა 
მიიღო სამმა უცხოელმა და ორმა ქართველმა არტისტმა, ისინი გაეცვნენ  ჩვენი ქალაქის 
კულტურას, ისტორიას, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, რაც მნიშვნელოვნად 
შეუწყობს ხელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში უცხოელი ტურისტების მოზიდვას; 

      წარმატებით  მუშაობდა  საანგარიშო  პერიოდში  ისტორიული  მუზეუმი, რომლის  
დაქვემდებარებაშიც  შედის  პოლიკარპე  კაკაბაძის, ირაკლი  აბაშიძის  სახლ - 
მუზეუმები  და  საბრძოლო  დიდების  მუზეუმი. წლის განმავლობაში მუზეუმს 
სტუმრობდა 2609 ვიზიტორი.

    საანგარიშო  პერიოდში საინტერესო  და  ნაყოფიერი იყო  საბიბლიოთეკო  ქსელის  
მუშაობა, რომლის  დაქვემდებარებაშიც  შედის  16  ბიბლიოთეკა. წლის  მანძილზე 
ბიბლიოთეკები  მოემსახურა  4166  მკითხველს, რომელზეც  გაცემულია  18 979  წიგნი  
და  ჟურნალი.  სააბონენტო  განყოფილება  შეივსო  ახალი  ავეჯითა  და  ახალი  
წიგნებით. ახალი  ინვენტარით  შეივსო  საბავშვო  განყოფილება  და  მოეწყო  ახალი  
საბავშვო  კუთხე. დედალაურის, გორდის, ივანდიდისა და ქუტირის სასოფლო 
ბიბლიოთეკებს  გადაეცა  ახალი ლიტერატურა. 

    არაერთი  საინტერესო  და  მნიშვნელოვანი  ღონისძიება  განხორციელდა  წლის  
მანძილზე  მერიის ძალისხმევითა და ფინანსური მხარდაჭერით, მათ  შორის: 
საახალწლო  კონცერტი  ღია  ცის ქვეშ, საახალწლო ნაძვის  ხის ანთების ცერემონიალი, 
დედისა  და  ქალთა  დღისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები, 9  აპრილს  დაღუპულთა  



ხსოვნისადმი, დამოუკიდებლობის  დღისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები, 9  მაისი - 
შეხვედრა  ომის  ვეტერანებთან, ბავშვთა  საერთაშორისო  დღისადმი  მიძღვნილი  
ღონისძიება, ,,გიორგობა“ დღეს - ხონელობის“  ტრადიციული  სახალხო  
დღესასწაული,  ახალგაზრდობისა  და  ზაფხულის  დღეებისადმი  მიძღვნილი  
კვირეულის  ფარგლებში  სამსახურის  მიერ  ხონის ცენტრალურ ბულვარში არაერთი  
საინტერესო  ღონისძიება  განხორციელდა, მათ  შორის: კინოფილმების  ჩვენება, 
პოეზიისა  და  მუსიკის  საღამოები, ანიმაციური  ფილმების  ჩვენება, რომელმაც  
ახალგაზრდების  დიდი  ინტერესი  გამოიწვია.  

 

    2. განათლება

    მუშაობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადრეული და სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლებისათვის ხელშეწყობა. საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების 
სტრუქტურაში ბავშვთა აღზრდის საქმეს ემსახურება 20 საბავშვო ბაღი 800-ზე მეტი 
აღსაზრდელი. საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის N2 საბავშვო ბაგა-
ბაღისა და სოფ. გოჩა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია. 
    სკოლამდელ დაწესებულებებში განხორციელდა საინტერესო პროექტები: 
,,დედამიწა და კოსმოსი“, ,,აღდგომა“, ,,საქართველო“;  პირველ ივნისს ბავშვთა დაცვის 
საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა მასშტაბური პროექტი ,,მხიარული სტარტები“, 
რომელშიც 4 სოფლის ქუტირის, გუბის, მათხოჯისა და კონტუათის საბავშვო ბაღები 
მონაწილეობდნენ.  საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში მოეწყო ხონელი პოეტის 
ამირან  ბოკელავაძის  საბავშვო ლექსების კრებულის ,,კოკროჭინა“ პრეზენტაცია. 
ივნისის თვეში N1 საბავშვო ბაღში აღმზრდელების მონაწილეობით დაიდგა ზღაპარი 
,,რწყილი და ჭიანჭველა“. სასწავლო-სააღმზრდელო წლის ფინალი გახლდათ 
პროექტი ,,მე სკოლაში მივდივარ“, რომელიც საჩვენებელი სახით ჩატარდა  ქალაქის 
N3 საბავშვო ბაგა-ბაღში. შემოდგომის სეზონი დატვირთული გახლდათ სასწავლო-
შემეცნებითი ექსკურსიებით სოფელ გორდში. წლის ბოლოს ყველა საბავშვო ბაღში 
ჩატარდა საახალწლო ზეიმი თოვლის ბაბუასთან, ჯამბაზებთან და ზღაპრის 
გმირებთან ერთად. აღსანიშნავია, ის ფაქტი, რომ კვება გახდა  არა მარტო 
მრავალფეროვანი, არამედ მრავალჯერადი-დამატებულია დილის საუზმე.
    მოსწავლეთა არაფორმალურ სკოლისგარეშე განათლებას ემსახურება 
ინფორმატიკის ცენტრი, ვეტა ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ცენტრი და ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი.
   ინფორმატიკის ცენტრში მიმდინარეობს კომპიუტერული  და ინგლისური ენის 
ცოდნის დაუფლება. ცენტრის საქმიანობის მიზანია, მოსწავლე-ახალგაზრდებში 
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა და ცოდნის ამაღლება. სწავლება 
უფასოა, პრივილეგია ენიჭება მოსწავლეებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან. 
ცენტრში კომპიუტერულ განათლებას დაეუფლა 80 მოსწავლე. 
      მოსწავლეთა არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერაა ვეტა 
ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრი - სკოლისგარეშე, 
მრავალპროფილიანი, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება. ცენტრში 
წლის მანძილზე ჩარიცხულია 500 მოსწავლე. საანგარიშო პერიოდში 



საგანმანათლებლო განყოფილების სტრუქტურაში ფუნქციონირებდა: სამუსიკო 
სტუდია საფორტეპიანო და ვოკალური განყოფილებებით, ქორეოგრაფიული სტუდია 
- ქართული ხალხური და სამეჯლისო ცეკვების განყოფილებებით, სხვადასხვა სახის 
წრეები და  კლუბები: მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავთა, 
მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის 
გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, მხატვრული ტანვარჯიშისა 
და გიტარის შემსწავლელი წრეები, ფოტოკინოხელოვნების, შემეცნებითი და 
ინტელექტუალური თამაშების, მხარეთმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები, 
აგრეთვე ვოკალური სტუდია და თოჯინების თეატრი. საქართველოს დამსაქმებელთა 
ასოციაციისა და გერმანული ორგანიზაციის დაფინანსებით დაიწყო 
საგანმანათლებლო პროექტის ,,ვეტერინარული სკოლა ახალგაზრდებისათვის“ 
განხორციელება, რომელშიც ჩაერთო 29 წლამდე ასაკის 14 ახალგაზრდა. საანგარიშო 
პერიოდში არაერთი საინტერესო ღონისციება განხორციელდა , მათ შორის უნდა 
აღინიშნოს კომპოზიტორ გია ყანჩელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო ,,ის აქ არის“
    სკოლისგარეშე არაფორმალურ-საგანმანათლებლო პროგრამებში მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ჩაბმის მიმართულებით საინტერესო მუშაობას ახორციელებს 
ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა დასახელების 
წრეები, ასევე, ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფი და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, 
ფოტომოყვარულები, ინტერკლუბი-აქტიური მოქალაქეების და დებატ კლუბი- 
თაობათა ცვლა.  წრეებში გაერთიანებულია 242 მოსწავლე.  
     
    3.სპორტი
     ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით, განხორციელდა სხვადასხვა 
სპორტული ღონისძიება: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული, მუნიციპალიტეტის მკვიდრი მერაბ თუთისანის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა(მინი 
ფეხბურთი, კალათბურთი (3X3), გეზრბენი, ფრენბურთი და მხიარული სტარტები);  
კალათბურთში, ქალაქ ხონის მეორე საჯარო სკოლის გუნდმა, რომელიც იყო 
საქართველოს ჩემპიონი, ითამაშა სუპერფინალი; ქალთა დღისადმი მიძღვნილი მცირე 
ოლიმპიადა შაშში, ნარდსა და ფრენბურთში; „მოყვარულთა თასი 2019“ წლის 
გათამაშება დიდ ფეხბურთში, სადაც  ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონტუათის 
გუნდმა წარმატებით იასპარეზა რეგიონულ თამაშებზე; სპორტის საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში; საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (ნარდი, შაში) 
ომის ვეტერანებს შორის; საჭადრაკო ფესტივალი ,,ხონი-2019“, რომელშიც 200-მდე 
სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა; საერთაშორისო ოლიმპიური დღისადმი 
მიძღვნილი ოლიმპიური გარბენი; ასევე,  ხონმა უმასპინძლა საფეხბურთო ფესტივალს 
„ხონი 2019“ (გოგონებს შორის) ;  სპორტი ბარიერების გარეშე, სადაც ქალაქ ხონის 
გუნდმა კალათბურთში იმერეთის ჩემპიონატზე დაიკავა მე-2 ადგილი; მერიის თასის 
გათამაშება - მინიფეხბურთში; სოფლის პირველობები დიდ  ფეხბურთში 
(ნახახულევი, კონტუათი, მათხოჯი); ასევე მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა 



საქართველოს ჩემპიონატს ავტორბოლაში (დრიფტი) და დასავლეთ საქართველოს 
ჩემპიონატს ავტორბოლაში (წყვილთა რბოლა) სხვ.
    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 380 
აღსაზრდელით, 10 სახეობის სპორტული ჯგუფით,  ეს ჯგუფებია: ფეხბურთის, 
კალათბურთის, ჭიდაობის, ჭადრაკის, მძლეოსნობის, კრივის, ფრენბურთის, რაგბის, 
კარატესა და ძალოსნობის. 
    საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შიდა მუნიციპალური-სასკოლო ტურნირები: 
ფეხბურთში - მიძღვნილი ვეტერანი ფეხბურთელის კონსტანტინე (ბაგა) ჩაკვეტაძის 
ხსოვნისადმი;  კალათბურთში - ჭაბუკთა გუნდებს შორის, მიძღვნილი - ტარიელ 
ჯაფარიძის ხსოვნისადმი; მძლეოსნობაში -  გოგონათა და ჭაბუკთა შორის, მიძღვნილი 
ლერი ჩხენკელის ხსოვნისადმი; საჯარო სკოლებისა და გიმნაზიის სასკოლო 
პირველობა მძლეოსნობაში - გოგონათა და ჭაბუკთა შორის, მიძღვნილი რობერტ 
შავლაყაძის ხსოვნისადმი; თამაზ გეგუჩაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი - 
კალათბურთში; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა - სახეობების მიხედვით 
(ფეხბურთი, კალათბურთი, მძლეოსნობა, ჭადრაკი, ფრენბურთი, თ/ჭიდაობა). 
პრიორიტეტების გათვალისწინებით სამსახური ხელს უწყობდა საქართველოს 
ჩემპიონატზე და სხვა და სხვა საერთაშორისო ტურნირებზე  სპორტსმენების 
წარგზავნას.
   სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით გამოვლინდა 
საუკეთესო სპორტსმენები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ საპატიო სიგელებითა და 
ფულადი საჩუქრებით: ოთარ გოგავა (საქართველოს ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში 
57კგ), როლანდ ანდრიაძე (საქართველოს პრიზიორი მეორე ადგილი 125კგ), ქეთევან 
ხაბულიანი (მძლეოსნობა), მარიამ მურღვლიანი (ძალოსნობა), ლევან თვალოძე 
(ძალოსნობა), მათე სილაგაძე (ჭადრაკი), საბა ჯიშკარიანი (კალათბურთი).  
   

      

4. ახალგაზრდული საქმე
    საანგარიშო პერიოდში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენდა 
ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროექტების ხელშეწყობა.  ჩატარდა 
მხიარულთა და საზრიანთა სასკოლო ჩემპიონატი, სადაც გაიმარჯვა მე-3 საჯარო 
სკოლის გუნდმა. აღნიშნულ ჩემპიონატში გამარჯვებულმა გუნდმა მონაწილეობა 
მიიღო ციხისძირის „სიცილის ლიგის ფესტივალზე“; ახალგაზრდულ დღეებთან 
დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიება, დასუფთავების აქცია; 
წყალტუბოში გამართულ ახალგაზრდულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღეს ხონის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა. მერია ხელს უწყობდა 
საქართველოსა და სხვა და სხვა საერთაშორისო ტურნირებზე  წარმატებული 
ახალგაზრდების წარგზავნას.
   მისასალმებელია, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში ტრადიციულად ტარდება  
სოციალურ-საგანმანათლებლო მედია პროექტი ,,ეტალონი“. 2019 წელს ხონის 



,,ეტალონი მოსწავლე“ გახდა სოფ. გუბის საჯარო სკოლის მოსწავლე ზიზი 
მოსეშვილი.

     5. ტურიზმი
     2019 წლის   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წარმატებას წარმოადგენს  
იმერეთის რეგიონში დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის (DMO) 
დამფუძნებელ წევრად რეგისტრაცია, 2019 წელს გაიზარდა, როგორც საოჯახო 
სასტუმროების რაოდენობა, ასევე ვიზიტორთა რაოდენობაც, გასული წლის 
მონაცემებით ჩვენს ტურისტულ ზონას ესტუმრა 90 772 ვიზიტორი. 


