
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №104

2016 წლის 26 თებერვალი

   ქ. თბილისი

 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით

განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ
 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე და „პროგრამული ბიუჯეტის
შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8
ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, დაევალოთ საქართველოს სამინისტროებს და სახელმწიფო
მინისტრების აპარატებს, ეთხოვოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა მხარჯავ დაწესებულებებს, ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების შესაბამის აღმასრულებელ ორგანოებს: 
მუხლი 1
1. საქართველოს სამინისტროებმა, სახელმწიფო მინისტრების აპარატებმა და სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა
მხარჯავმა დაწესებულებებმა 2016 წლის 31 მარტამდე მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
წარუდგინონ ინფორმაცია:
ა)  საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 2014-2015 წლების შეფასების შესახებ, №1 დანართის მიხედვით;

ბ) 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ, №2 დანართის მიხედვით, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებული სამინისტროებისა.

2. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროებმა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები განახორციელონ №2ა დანართის შესაბამისად.

3. საქართველოს სამინისტროებმა 2016 წლის 20 აპრილამდე მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, №3 დანართის
მიხედვით.

4. სახელმწიფო მინისტრების აპარატებმა და სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა მხარჯავმა დაწესებულებებმა,
გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სამინისტროებისა, 2016 წლის 20 აპრილამდე
მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმის და პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტის შესახებ, №4 და №5  დანართების
შესაბამისად.
მუხლი 2
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა (გარდა საქართველოს
პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის 30
აპრილამდე წარუდგინონ ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების
საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ,  №6 დანართის შესაბამისად.  
მუხლი 3
1. 2016 წლის 7 მარტამდე საქართველოს სამინისტროებმა  შესაბამისი მინისტრის ბრძანებით უზრუნველყონ
სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და წლიური
ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესს.
2. სამუშაო ჯგუფის მუშაობას ხელმძღვანელობს მინისტრი ან სამინისტროს საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის კურატორი მინისტრის მოადგილე, ხოლო მუშაობის პროცესს კოორდინაციას უწევს საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახური.

3. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში ასევე ჩაერთონ მინისტრის მოადგილეები, შესაბამისი მიმართულების
პოლიტიკის განმსაზღვრელი დეპარტამენტების უფროსები/წარმომადგენლები, საქვეუწყებო და სხვა
კონტროლს დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები/წარმომადგენლები.
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4. სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა შესაძლებელია ეთხოვოს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის თანამშრომელს.  
მუხლი 4
1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს
სამინისტროები ყოველი წლის 30 ივნისამდე ამტკიცებენ თავიანთ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს
№3 დანართის შესაბამისად.
2. საქართველოს სამინისტროებმა ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარადგინონ 2016 წლის
5 ივლისამდე.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 მარტის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.
მუხლი 5
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-6 ნაწილის
მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობას წარმოუდგინოს ქვეყნის ძირითადი
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი. 
მუხლი 6
ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისმა აღმასრულებელმა ორგანოებმა 2016 წლის 3 აგვისტომდე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს
მიერ მოწონებული ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი.  
მუხლი 7
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელმა ორგანოებმა (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის
შემადგენლობაში შემავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა), ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიულ ერთეულებში სახელმწიფო რწმუნებულებთან – გუბერნატორებთან შეთანხმებით,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,  არა უგვიანეს 2016 წლის 14 ნოემბრისა, წარუდგინონ ინფორმაცია
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ.  
მუხლი 8
ამ დადგენილების შესრულების კონტროლი და კოორდინაცია  განახორციელოს  საქართველოს  ფინანსთა 
სამინისტრომ.
მუხლი 9
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად
გამოცხადდეს „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015  წლის 19 თებერვლის  №64
დადგენილება. 
მუხლი 10
დადგენილება  ამოქმედდეს  2016  წლის  1  მარტიდან. 

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი
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დანართი №1 
 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 2014-2015 წლების შეფასება 
 
 

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი 
პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება 

მთლიანად 
მიმართული სახსრები 

(ათასი ლარი) 

მ.შ. დაფინანსება 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან (ათასი 
ლარი) 

მიღწეული 
შედეგები1 

პროგრამუ
ლი კოდი 

პროგრამის დასახელება სულ 
2014 
წელი 

2015 
წელი 

სულ 
2014 
წელი 

2015 
წელი 

  

  I პრიორიტეტი               

  
მ.შ. პროგრამები/ 
ღონისძიებები 

              

  1               
  2               
  3               
 ------------------------        

  II პრიორიტეტი               

  მ.შ. პროგრამები/ 
ღონისძიებები 

              

  1               
  2               
  3               
 -------------------------        

 
შენიშვნა:  
1იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მიღწეული შედეგების აღწერა ცალკეული ღონისძიებების ან 
პროგრამების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პრიორიტეტის მასშტაბით. 

 

 

 

 

 

  



დანართი №2 
 

ინფორმაცია 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ 
 

2016 წელს პრიორიტეტებისა და მათ 
ფარგლებში განსახორციელებელი 

პროგრამები 

მიმართული 
დაფინანსება 

2016 
წლისათვის  

(ათასი 
ლარი) 

მ.შ. 
დაფინანსება 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან  

(ათასი 
ლარი) 

2016 წლის 
მოსალოდნელი 

შედეგები1 
ინდიკატორი 

პროგრამული 
კოდი 

პროგრამის დასახელება 

  
I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, 
რომლის ფარგლებშიც 
ხორციელდება პროგრამა2 

        

  I პროგრამა          
  II პროგრამა         

  III პროგრამა         
 --------------------     

  

II ბიუჯეტის 
პრიორიტეტი, რომლის 
ფარგლებშიც 
ხორციელდება პროგრამა 

        

  I პროგრამა          
  II პროგრამა         

  III პროგრამა         
 --------------------------     

 

შენიშვნა: 
1 იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მოსალოდნელი შედეგების აღწერა ცალკეული ღონისძიებების ან 
პროგრამების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პრიორიტეტის მასშტაბით. 

2 პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა 
მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს. 

 



დანართი №2ა 
ინფორმაცია 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ 

 
2016 წელს პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროგრამები 
მიმართული 
დაფინანსება 

2016 
წლისათვის  

(ათასი 
ლარი) 

მ.შ. 
დაფინანსება 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან  

(ათასი 
ლარი) 

2016 წლის 
მოსალოდნელი 

შედეგები1 
ინდიკატორი 

პროგრამული 
კოდი 

პროგრამის დასახელება 

  
I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის 
ფარგლებშიც ხორციელდება 
პროგრამა2 

        

  I პროგრამა          
  ქვეპროგრამა 1         
  ღონისძიება 1         
  ღონისძიება 2         
  ღონისძიება ...         
  ქვეპროგრამა 2         
  ღონისძიება 1         
  ღონისძიება 2         
  ღონისძიება ...         
  II პროგრამა         
  ქვეპროგრამა 1         
  ღონისძიება 1         
  ღონისძიება 2         
  ღონისძიება ...         
  ქვეპროგრამა 2         
  ღონისძიება 1         
  ღონისძიება 2         
  ღონისძიება ...         

 
II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, 
რომლის ფარგლებშიც 
ხორციელდება პროგრამა2 

    

 -----------------------     

 
შენიშვნა: 

1იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მოსალოდნელი შედეგების აღწერა ცალკეული ღონისძიებების ან 
პროგრამების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პრიორიტეტის მასშტაბით. 
2პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა 
მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს. 

 
 
 



დანართი №3 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2017-2020 წლები) 

   №3.1 
პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებული პროგრამების, 

ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა 
  

 
პრიორიტეტის დასახელება1  
 
1. პროგრამის დასახელება  
 
განმახორციელებელი 
 
პროგრამის აღწერა და მიზანი  
 
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები 
 
განხორციელების ვადები2 
 
 
 1.1 ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 
 
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი  
 
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი 
 
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები 
 
განხორციელების ვადები2 
 

შენიშვნა:  

1პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა 
მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს. 

2იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა/ქვეპროგრამა/ღონისძიება დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი 
პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს 
პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დაწყების და დასრულების თარიღები. 

2იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა/ქვეპროგრამა/ღონისძიება ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების 
ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“. 

 



№3.2 
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები 

 

პროგრამუ
ლი კოდი 

N 

პრიორიტეტებისა და მათ 
ფარგლებში განხორციელებული 
პროგრამის/ქვეპროგრამისა და 

ღონისძიების დასახელება 

ინდიკატორი 

განმახორციელე
ბელი 

პროგრამა/ღონისძიება 
წარმოადგენს 

არსებული პოლიტიკის 
ნაწილს/წარმოადგენს 

ახალ პოლიტიკას, ახალ 
პროგრამას ან 
ღონისძიებას 

ცდომილები
ს ალბათობა 
(%/აღწერა) 

შესაძლო 
რისკები 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 
(არსებული 
რეალობის 
ამსახველი 

ინდიკატორი 

მიზნობრივი  მაჩვენებელი 

2017 
წელი 

2018 
წელი 

2019 
წელი 

2020 
წელი 

  I პრიორიტეტის დასახელება           

    პროგრამის დასახელება                

  1 ქვეპროგრამის დასახელება                

  1.1 ღონისძიების დასახელება               

  1.2 ღონისძიების დასახელება               

  1.3 ღონისძიების დასახელება               

  ------------------------------          

  2 ქვეპროგრამის დასახელება                

  1.1 ღონისძიების დასახელება                   

  1.2 ღონისძიების დასახელება                   

  1.3 ღონისძიების დასახელება                   

  ------------------------------          

  3 ქვეპროგრამის დასახელება                    

  3.1 ღონისძიების დასახელება                   

  3.2 ღონისძიების დასახელება                   

  3.3 ღონისძიების დასახელება                   

  -----------------------------          

 



№3.3 
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი 

პროგ
რამუ
ლი 

კოდი 

N 

პრიორიტეტებისა 
და მათ ფარგლებში 
განხორციელებული 
პროგრამის/ქვეპროგ

რამისა და 
ღონისძიების 
დასახელება 

დაფინანსება1 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

სულ 

მ.შ. 
სახელ
მწიფო 
ბიუჯე

ტი 

მ.შ. 
დონ
ორებ

ი 

მ.შ. 
კანონმდებ

ლობით 
ნებადართ
ული სხვა 

შემოსავლე
ბი 

სულ 

მ.შ. 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ი 

მ.შ. 
დონორ

ები 

მ.შ. 
კანონმდე
ბლობით 
ნებადარ
თული 

სხვა 
შემოსავ

ლები 

სულ 

მ.შ. 
სახელ
მწიფო 
ბიუჯ
ეტი 

მ.შ. 
დონორები 

მ.შ. 
კანონმდებ

ლობით 
ნებადართ
ული სხვა 

შემოსავლე
ბი 

სულ 

მ.შ. 
სახე

ლმწი
ფო 

ბიუჯ
ეტი 

მ.შ. 
დო
ნორ
ები 

მ.შ. 
კანონმდებ

ლობით 
ნებადართ
ული სხვა 

შემოსავლე
ბი 

  I პრიორიტეტის 
დასახელება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    
პროგრამის 
დასახელება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1 ქვეპროგრამის 
დასახელება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1.1 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  1.2 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  1.3 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  --------------                 

  2 ქვეპროგრამის 
დასახელება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1.1 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  1.2 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  1.3 ღონისძიების 
დასახელება 

0.0       0.0       0.0       0.0       

  ----------------- ---    -----    ----    ----    

შენიშვნა:  
1პროგრამების დაფინანსება საშუალოვადიან პერიოდში გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტით სამინისტროსთვის/უწყებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში; 
1 დანართში წარმოდგენილი უნდა იყოს პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების დაფინანსება, დაფინანსების ყველა წყაროს მითითებით. საჭიროების 
შემთხვევაში უნდა დაემატოს დაფინანსების წყაროს სვეტი.



დანართი №4 
 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2017-2020 წწ.) 
 
 
 
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა1 
__________________________________________________________ 
 
 
პროგრამის დასახელება და განხორციელების სავარაუდო ვადები 
__________________________________________________________ 
 
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე 
__________________________________________________________ 
 
პროგრამის აღწერა 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
მოსალოდნელი შედეგები 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
შედეგების შესრულების შეფასების ინდიკატორები 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
შენიშვნა:  
1პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც 

სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს. 
 
 
 
 
 
 
 

  



დანართი №5 
 

პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (2017-2020 წწ.) 
 

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში 
განსახორციელებელი პროგრამების დასახელება 

მთლიანად მიმართული სახსრები (ათასი ლარი) 
მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

(ათასი ლარი) 

პროგრამუ
ლი კოდი 

პროგრამის დასახელება სულ 
2017 
წელი 

2018 წელი 
2019 
წელი 

2020 
წელი 

სულ 
2017 
წელი 

2018 
წელი 

2019 
წელი 

2020 წელი 

  
I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის 
ფარგლებშიც ხორციელდება 
პროგრამა 

                    

  I პროგრამა                      
  II პროგრამა                     

  III პროგრამა                     
 ----------------------           

  
II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის 
ფარგლებშიც ხორციელდება 
პროგრამა 

                    

  I პროგრამა                      
  II პროგრამა                     

  III პროგრამა                     
 --------------------------           

 
  



დანართი №6 
ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო 

ზღვრული მოცულობის შესახებ  
 
 

პროგრამული 
კოდი 

პროგრამის დასახელება 

დასაქმებულთა საორიენტაციო 
რიცხოვნობა1 

ასიგნებების საორიენტაციო 
ზღვრული მოცულობები2   

(ათასი ლარი) 
2017 
წელი 

2018 
წელი 

2019 
წელი 

2020 
წელი 

2017 
წელი 

2018 
წელი 

2019 
წელი 

2020 
წელი 

  I პროგრამა                  
  II პროგრამა                 

  III პროგრამა                 
 -------------------         

 
შენიშვნა:   
1 იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სხვაობა 2016 წლის მაჩვენებელთან, უნდა იყოს წარმოდგენილი დასაბუთება ამ სხვაობასთან დაკავშირებით; 
2 ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებში გათვალისწინებული არ უნდა იყოს დონორების დაფინანსებული პროექტების და ამ პროექტებში 
თანამონაწილეობის სახსრები; 
3 დანართში წარმოდგენილი ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული 
მოცულობის შესახებ შევსებული უნდა იყოს თითოეული პროგრამის მიხედვით. 
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