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შესავალი 

ერედვის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს თვითმმართველ ერთეულს, რომელიც საკუთარ 

უფლებამოსილებებს ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის“, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.  

ყოველწლიურად ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი სამსახურები და გამგეობის 

მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები 

უზრუნველყოფენ მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებული პროგრამების შემუშავებასა და 

განხორციელებას. ბიუჯეტის რაციონალური, ეფექტური და მიზნობრივი ხარჯვის 

შედეგად, 2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა არაერთი ინფრასტრუქტურული, 

სოციალური, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული პროექტი/აქტივობა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უზრუნველსაყოფად საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“-სა და ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შესაბამისი დადგენილებების შესაბამისად წარმოგიდგენთ ერედვის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის ანგარიშს 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. 

 

მმართველობის პოლიტიკა 

გამგეობა საკუთარ უფლებამოსილებებს ახორციელებს შვიდი სამსახურის, ხუთი 

ტერიტორიული ორგანოსა და გამგეობის მიერ დაფუძნებული ოთხი არასამეწარმეო 

არაკომერციული იურიდიული პირის მეშვეობით. 

გამგეობაში დასაქმებულია ორი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, 55 საჯარო მოხელე და 

6 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი. 

2022 წლის განმავლობაში გამგეობაში ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად გამოცხადდა 

2 დახურული და 2 შიდა კონკურსი, რომელიც დასრულებულია წარმატებით. 

მოსახლეობის, სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ გამგეობასთან 

კომუნიკაცია ხორციელდება სატელეფონო ცხელი ხაზის, ელექტრონული ფოსტისა და 

გამგეობის კანცელარიის მეშვეობით. გამგეობა ასევე ჩართულია ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემაში EMS. 

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეებისათვის თვალყურის 

დევნება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის ელექტრონული გვერდის eredvi.gov.ge და 

Facebook გვერდის მეშვეობით. 

2022 წელში გამგეობაში შემოსულია 1 546 განცხადება/წერილი, მათ შორის 1 107 

ელექტრონული ფორმით, ელექტრონული ფოსტისა და ელექტრონული საქმისწარმოების 



სისტემის მეშვეობით. გამგეობა უზრუნველყოფს კორესპოდენციაზე დაუყოვნებლივ 

რეაგირებასა და შესაბამისი საკითხების უმოკლეს ვადებში განხილვას. 

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და სახელმწიფო შესყიდვები 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული საწყისი ბიუჯეტის მოცულობა 

განისაზღვრა 2 222 000 ლარით. შემდგომ პერიოდში წინა წლის ბიუჯეტიდან 2022 

საფინანსო წელში გარდამავალი ნაშთების, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 

ადგილობრივ ბიუჯეტზე გადაცემული სახსრების, ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის, აგრეთვე, 2022 წლის 

დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით ადგილობრივი ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლების (დღგ, ქონების გადასახადი) გეგმაპროგნოზის 97 700 ათასი ლარით 

გადიდების და სხვა ფაქტორების გავლენის საფუძველზე განხორციელებული 

ცვლილებების შედეგად, მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანმა მოცულობამ 

მიმდინარე წელს შეადგინა 2 319 700 ლარი. აქედან 2 167 000  ლარი წარმოადგენს 

სპეციალურ ტრანსფერს, 55 000 ლარი მიზნობრივ ტრანსფერს. წლის დასაწყისში ნაშთი 

შეადგენდა 69 500 ლარს. სხვა შემოსავლების მოცულობაა 1900 ლარს. არაფინანსური 

აქტივების გაყიდვიდან შემოსული თანხები შეადგენს 26 300 ლარს.  

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, სხვადასხვა საქონლის, მომსახურებისა და 

სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებზე დადებულმა ხელშეკრულებების ჯამურმა თანხამ 

327 900 ლარი შეადგინა. აქედან, ელექტრონულად განხორციელებული შესყიდვებით 

ხელშეკრულებები დაიდო 36 400 ლარზე, ხოლო გამარტივებული შესყიდვებით 128 400 

ლარის ოდენობის თანხაზე. ამასთან, კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში 

განხორციელდა 163 100 ლარის შესყიდვა. სულ მომზადდა 85 ხელშეკრულების პროექტი, 

რომელიც მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვის 

განსახორციელებლად გააფორმა მიმწოდებლებთან. 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტები 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, 

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური 

უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა 

და განხორციელებას, სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვას. 

2022 წელს განსაკუთრებულ პრიორიტეტს წარმოადგენდა დევნილი მოსახლეობისათვის 

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის  მოწყობა. 

კონკრეტულად, დევნილთა  დასახლებაში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების 

შეკეთება, სარწყავი, სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია. 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურისა და ერედვის 



მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო“-ს მიერ განხორციელდა 

არაერთი პროექტი. 

ელექტრომომარაგება 

 

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი მონაწილეობს ლიეტუვას რესპუბლიკის გარემოსდაცვითი 

სამინისტროს გარემოსდაცვითი პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ 

პროექტში „საქართველოში გარემოს დაბინძურებისა და კლიმატის ცვლილების 

პრობლემების გადაჭრა ლიეტუვის გამოცდილების გაზიარებით მზის ენერგიის სფეროში.“ 

2020 წელს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მზის ელექტროსადგური აშენდა 

ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში. არსებულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 

ელექტროსადგურის მეშვეობით, ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ მოსახლეობას 

მნიშვნელოვნად შეუმცირდა ან სრულიად გათავისუფლდა ელექტროენერგიის 

გადასახადისაგან. ყოველივეს გათვალისწინებით, აქტიურად გაგრძელდა თანამშრომლობა 

ლიეტუვას რესპუბლიკასთან 2022 წლის განმავლობაშიც. 

ამავე პროექტის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთისა და სოფელ 

სკრის დევნილთა დასახლებებში აშენდა ორი მზის ელექტორსადგური. მზის 

ელექტროპანელები გამოიგზავნა ლიეტუვის რესპუბლიკის დაფინანსებით, შუამავალი 

კომპანია „UAB სოლეტ ტექნიკსი“-ს მიერ, ხოლო მშენებლობა უზრუნველყო შპს „მზის 

სახლი“-მ ბენეფიციარების, მათ შორის ერედვის მუნიციპალიტეტის, დაფინანსებით. 

საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში განთავსებული ელექტორსადგური უზრუნველყოფს 

150 კილოვატსაათი ელექტროენერგიის გამომუშავებას, ხოლო სკრაში განთავსებული 

სადგური 130 კილოვატსაათი ელექტროენერგიის გამომუშავებას. გამომუშავებული 

ელექტროენერგია სრულიად უფასოდ მიეწოდება სკრასა და საქაშეთში მცხოვრებ დევნილ 

მოსახლეობას.  

 

 



სასმელი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა 

 

კოდის დევნილთა დასახლებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა 

სასმელი წყლის მიწოდება, რის თაობაზეც მივიღეთ არაერთი განცხადება. გარემოებების 

მოკვლევის მიზნით ადგილზე იმყოფებოდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურისა და ა(ა)იპ 

,,ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების 

სააგენტო“-ს წარმომადგენლები. დადგინდა, რომ პრობლემის გადაჭრის მიზნით, საჭირო 

იყო დამატებით 25 ტონიანი წყლის ავზის მონტაჟი. მუნიციპალიტეტმა შეისყიდა V25 მ3 

ტევადობის სასმელი წყლის რეზერვუარი, რომლის ღირებულებამ  შეადგინა ათი ათასი 

ლარი. 

მონტაჟის მიზნით რეზერვუარი გადაეცა შპს „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“-ს.  

გატარებული ღონისძიებების შედეგად, მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული კოდის 

დევნილთა დასახლებაში მოსახლეობისათვის სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება.  

წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით სამუშაოები, ასევე ჩატარდა სოფელ 

წინამძღვრიანთკარშიც. 

საკანალიზაციო სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით სამუშაოები ჩატარდა 

ა(ა)იპ ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების 

სააგენტო“-ს მიერ კოდის დევნილთა დასახლებაში, ასევე  საგურამოს დევნილთა 

დასახლებაშიც. 

სააგენტოს მიერ წეროვნის დევნილთა დასახლებაში წყლის მიწოდების გაუმჯობესების 

მიზნით შეძენილ იქნა მასალები, ასევე დასახლებაში გამოიცვალა გარე განათების 

ნათურები. 

2022 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების 

რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო“ უზრუნველყოფდა დევნილთა 

დასახლებებში ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სასმელი და სარწყავი წყლის 

შეუფერხებლად მიწოდებასა და წყალარინების ქსელის გამართულად ფუნქციონირებას. 

 



საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

ერედვის მუნოციპალიტეტს   განცხადებით მომართეს ქ.გორში, თარხნიშვილის ქ. N14-ში, 

ყოფილ N3 ბაღში, N15, N3, N2 ბინებში მცხოვრებმა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა  

და მოითხოვეს საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დაზიანებული 

იატაკების აღდგენა/რეაბილიტაცია. ასევე განცხადებით მოგვმართა მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოს დევნილთა დასახლებაში, ყოფილი 

პროფტექნიკური სასწავლებლის N1 კორპუსის მე-2 სართულის მცხოვრებმა და მოითხოვა 

ვესტიბიულის ჭერის მოწყობა. 

სამსახურის მიერ ადგილზე შემოწმდა არსებული მდგომარეობა და დადგინდა, რომ 

არსებობდა მნიშვნელოვანი საჭიროება დაკმაყოფილებულიყო განმცხადებლების 

მოთხოვნები, ამ მიზნით შეფასდა ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულება და 

გამოცხადდა ტენდერი. 

სამუშაოები სრულად დასრულდა 2022 წლის მაისის თვეში, გამოიცვალა ყოფილ N3 ბაღში 

მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი ფართების იატაკი, 

ასევე მოეწყო პროფტექნიკური სასწავლებლის ვესტიბიულის ჭერი.  

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

2022 წლის 01 ივნისს წერილით მოგვმართა ლტოლვილთა დანიის საბჭოს 

წარმომადგენლობამ დევნილთა საკითხებში და ითხოვა კოდის დევნილთა დასახლებაში 

გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFVJ) ფინანსური მხარდაჭერით 

მოწყობილი დასასვენებელი სკვერის აღდგენა/რეაბილიტაცია.  

არსებული ვითარების გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ სკვერი იმყოფებოდა 

სავალალო მდგომარეობაში. კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულება მიმწოდებელთან. 

ამჟამად სრულადაა დასრულებული სამუშაოები, რეაბილიტირებულია ცენტრალური 

სკვერი, რომლითაც აქტიურად სარგებლობენ კოდის დევნილთა დასახლების 

მაცხოვრებლები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას 

უზურნველყოფს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახური 

 

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის მიზნით ერედვის მუნიციპალიტეტი უკვე წლებია 

ახორციელებს პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ 

მოსახლეობას მიეწოდებათ უფასო მედიკამენტები და სამედიცინო მომსახურება. პროექტი 

ხორციელდება ავერსის კლინიკის მხარდაჭერით. 2022 წელს ავერსის კლინიკის ექიმები 

ეწვივნენ კარალეთის, მეტეხის და შაუმიანის დევნილთა დასახლებებს, სადაც 

მოსახლეობამ მიიღო უფასო სამედიცინო კონსულტაცია, ჩაუტარდათ გამოკვლევები და 

გადაეცათ მედიკამენტები. 

2022 წლის 01 ივნისს ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში 

ავერსის კლინიკის ექიმები სტუმრობდნენ კოდის დევნილთა დასახლებას. ერედვის 

მუნიციპალიტეტიდან დევნილ ბავშვებს უფასო გამოკვლევები ჩაუტარეს შემდეგი 

სპეზიალიზაციის ექიმებმა: ბავშვთა პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგი, ბავშვთა ორთოპედი, 

ოფთალმოლოგი, ოტორინოლარინგოლოგი. გამონაკლისის სახით უფასო სამედიცინო 

მომსახურების მიღება შეეძლოთ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ პენსიონერებსაც. 

სოციალური დახმარება 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N7 დადგენილებით 

დამტკიცებულია ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

სოციალური დახმარების  გაცემის წესი.   

სოციალური დახმარების გაცემის წესით გათვალისწინებულია 12 სახის ერთჯერადი 

დახმარება, რომელიც გაიცემა ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ მოსახლეობაზე. 

ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტი ცდილობს გაითვალისწინოს მოსახლეობის მოთხოვნა 

და საჭიროებებიდან გამომდინარე გაზარდოს დახმარების მიმღებთა წრე. 2022 წელს 

სოციალურ პროგრამას დაემატა ახალი ტიპის დახმარება,  „შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური  დახმარება“. 

 



ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 

იღებენ ერთჯერად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით. 2022 წელს 48 ახალშობილზე 

გაცემულმა დახმარებამ შეადგინა 14 400 ლარი. 

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით 

გადაადგილებული პირის დევნილის და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული 

პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრის (მეუღლის) გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მათი ოჯახის წევრები იღებენ 

ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. 71 ოჯახზე გაცემულმა 

დახმარებამ 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა 35 500 ლარი. 

ოპერაციების თანადაფინანსება  

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის 

სტატუსის არმქონე წევრს (მეუღლე) ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ უფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. 

დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის 

სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. 2022 წელს ერედვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან გაწეულმა დახმარებამ 56 მოქალაქეზე შეადგინა 23345 ლარი. 

დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური შემწეობა  

 

                                                                                                

სოციალური პროგრამის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს 

დევნილთა დასახლებებში 

მცხოვრები მოსახლეობის სურსათით 

უზრუნველყოფას. 2022 წელს 

დასახლებებში მცხოვრებ 

დევნილებს გადაეცათ სასურსათო 

კალათები, რომელიც მოიცავდა 25 

კილოგრამ ხორბლის ფქვილს, 10 

ლიტრ ზეთსა და 10 კილოგრამ 

შაქარს. თებერვლის თვეში სრულად დასრულდა  პროდუქტის დარიგება 1 400 

ოჯახისათვის. პროდუქტის საერთო ღირებულებამ კი შეადგინა 167 500 ლარი.  

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, 

რომელიც არ ცხოვრობენ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, სოციალური პროგრამის 

ფარგლებში სასურსათო კალათის ნაცვლად, გადაეცემათ ფულადი დახმარება 120 ლარის 

ოდენობით. 473 ოჯახზე გამოყოფილმა დახმარებამ შეადგინა 56760 ლარი. 



მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით სოციალურ დახმარება გადაეცემათ იძულებით 

გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის 

მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი. 2022 წლის განმავლობაში 

გაწეულმა დახმარებამ 259 მოქალაქეზე შეადგინა 51 800 ლარი. 

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით იღებენ ერედვის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 

ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ 4 ან მეტი შვილი, აქედან ერთი მაინც არასრულწლოვანი (18 

წლამდე). 27 მრავალშვილიან ოჯახზე გაიცა 5 400 ლარი. 

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 

ონკოლოგიური ავადმყოფები და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – 

დევნილის სტატუსის არ მქონე წევრი (მეუღლე) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან იღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. 47 

ონკოლოგიურ ავადმყოფზე გაიცა 23 500 ლარი. 

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ დედ-მამით 

ობოლ არასრულწლოვნებს გადაეცემათ ერთჯერადი სოციალური დახმარება თითოეულ 

არასრულწლოვანზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2022 წელს ორ არასრულწლოვანზე 

გაცემულმა დახმარებამ შეადგინა 1000 ლარი. 

დიალეზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

დიალიზზე მყოფი დაავადებული მოქალაქე, რომლიც არის ერედვის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირი – დევნილი და 

მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრი 

(მეუღლე), მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან იღებს ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 250  

ლარის ოდენობით. 5 დიალიზზე მყოფ პირს 2022 წელს  გადაეცა 1 250 ლარი. 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 

სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და 

2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე 

მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, იღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას. 

სოციალური დახმარება გაიცემა შემდეგი ოდენობით:  

ა) 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 500 ლარი; 

 ბ) 70% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 400 ლარი;  



გ) 50% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 300 ლარი 

100% გრანტის მქონე 4 სტუდენტს გადაეცა 2 000 ლარი, 70% გრანტის მქონე 2 სტუდენტს -  

800 ლარი, 50% გრანტის მქონე 6 სტუდენტს - 1 800 ლარი.  

2022 წელს აღნიშნული საფუძვლით გაცემულმა დახმარებამ შეადგინა 4 600 ლარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

არასრულწლოვნები, რომლებიც არიან ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები  მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან იღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200  ლარის ოდენობით. 5 

არასრულწლოვანზე გაცემულმა დახმარებამ 2022 წელს შეადგინა 1 000 ლარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტთა დახმარება 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტები, 

რომლებიც არიან ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები 

იძულებით გადაადგილებული პირები, ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან იღებენ 

ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500  (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ერთ სტუდენტზე 

გაცემულმა დახმარებამ 2022 წელს შეადგინა 500 ლარი. 

 

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებები 

ერედვის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას უზრუნველყოფს ერედვის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური, ასევე 

კულტურული ღონისძიებების გამართვასა და ახალგაზრდების განვითარებაში 

აქტიურადაა ჩართული ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ერედვის მუნიციპალიტეტიდან 

დევნილი ახალგაზრდების ფიზიკურ განვითარებასა და სპორტულ ღონისძიებებში 

ჩართვაზე ზრუნავს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო 

დაწესებულება.“ ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ “ერედვის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის დევნილთა დასახლების ადრეული და 

სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულება“, რომელიც ზრუნავს ერედვის 

მუნიციპალიტეტიდან დევნილი აღსაზრდელების ზრდა-განვითარებაზე.  

2022 წელს პრიორიტეტს წარმოადგენდა დევნილი მოსახლეობის წახალისება, 

კონცერტების და სხვა კულტურული ღონისძიებების გამართვა. ახალგაზრდობის 

ფიზიკური და სულიერი განვითარება.  

 

 



კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები 

3 მარტს  დედების დღესთან დაკავშირებით ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ 

დედებს საჩუქრად გადაეცათ ბლინის საცხობები. საჩუქრების ოდენობამ შეადგინა 150 

ერთეული, ჯამური ღირებულებით 5 570  ლარი 

26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით კოდის კულტურის ცენტრის 

ორგანიზებით ჩატარდა კონცერტი კოდის დევნილთა დასახლებაში. ერედვის 

მუნიციპალიტეტიდან დევნილ ბავშვებს გადაეცათ საჩუქრები, რაც დაფინანსდა ერედვის 

მუნიციპალიტეტის მიერ. 

24 ივნისს ერედვის მუნიციპალიტეტის კოდის კულტურის ცენტრმა ერედვის 

მუნიციპალიტეტის განათლების კულტურის და სპორტის სამსახურთან ერთად ჩაატარა 

ღონისძიება კარალეთის დევნილთა დასახლებაში, ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებს 

გადაეცათ საჩუქრები, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 1826,00 ლარი. 

20  ივლისს ქობულეთში გამართულ ფესტივალზე სახელწოდებით ,,ნარინჯისფერი 

ქობულეთი‘’  მონაწილეობა მიიღო ანსამბლ ,,მშვიდობის მტრედებმა“. ღონისძიებაში 

მონაწილეობა დაფინანსდა ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.  

 

 

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის 

პირებმა და საჯარო მოხელეებმა 8 აგვისტოს 

რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპულ 

გმირთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მემორიალი 

გვირგვინებით შეამკეს 

 

 

 

 

2022 წელს საახალწლო დღეებთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება მოეწყო, როგორც 

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, ასევე კულტურის სახლის მიერ.  

ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს 

გადაეცათ საჩუქრები, სხვადასხვა სახის ტკბილეული. საახალწლო საჩუქრების სახით 

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ 33 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გადაეცა 

სასაჩუქრე კალათები და მისალოცი ბარათები.  კულტურის სახლის მიერ 2022 წლის 29 

დეკემბერს ჩატარდა საახალწლო კონცერტი და კონცერტის მონაწილეებს გადაეცათ 

სასაჩუქრე ტკბილეულის ნაკრებები. 



ა(ა)იპ კულტურის ცენტი აქტიურადაა ჩართული ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი 

მოსახლეობის კულტურულ განვითარებაში, ხელოვნებისა და მუსიკის პოპულარიზაციაში. 

ამ მიზნით ცენტრში ფუნქციონირებს საესტრადო სიმღერის რამდენიმე ჯგუფი, ცეკვის წრე. 

ცენტრში შეიქმნა ორი ანსამბლი „ჯვარული“ და  „იმედი“. კულტურის ცენტრში სწავლებას 

გადის ასამდე მოსწავლე. 

2022 წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლით კულტურის ცენტრმა შეძლო 

გაეუმჯობესებინა ინფრასტრუქტურა და პირობები, ასევე განეახლებინა ფორმები. 

ცენტრის მიერ 2022 წელს ჩატარდა არაერთი ღონისძიება: 

1. 2022 წლის 07 იანვარს შობის დღესასწაულზე კულტურის ცენტრისა და სამხრეთ 

ოსეთის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით  კულტურის ცენტრის აღსაზრდელებმა 

მონაწილეობა მიიღეს მთაწმინდის პარკის მთვარ მოედანზე გამართულ 

ღონისძიებაში სახელწოდებით ,,საშობაო სიზმარი‘’. 

2. 2022 წლის 04 მაისს კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა ცხინვალის თეატრს, 

დასის მიერ წარმოდგენილ იქნა სპექტაკლი „მარო მაყაშვილის დღიური“. 

3. 2022 წლის 26 მაისს ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში 

ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი.   

4. 2022 წლის 31 მაისს სოფელ ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში ჩატარდა 

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, სადაც მონაწილეობდნენ 

კულტურის ცენტის აღსაზრდელები. 

 

5. 2022 წლის 01 ივნისს ბავშვთა დაცვის 

დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ჩატარდა 

კოდის დევნილთა დასახლებაში. 

 

 

6. 2022 წლის 26 ივნისს ა(ა)იპ „ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-

ს მოსწავლეებმა ჩაატარეს დასკვნითი კონცერტი, გორის დევნილთა 

დასახლებაში. 

7.  2022 წლის 21 ივლისს კულტურის ცენტრში არსებულმა ანსამბლმა „ჯვარული“ 

მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ქობულეთში გამართულ ფესტივალზე ,,შავი ზღვის 

ვარსკვლავი’’. 

8. კულტურის ცენტრში გაიმართა საქართველოს სახალხო არტისტის, 

რუსთაველის პრემიის ლაურეატის ვაჟა აზარაშვილის საღამო. 

9. 2022 წლის 29 დეკემბერს კულტურის ცენტრში ჩატარდა საახალწლო კონცერტი 

 

სპორტული ღონისძიებები 

ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტულ და ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნავს ერედვის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ „ერედვის მუნიციპალიტეტის 



სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება“. დაწესებულების მიერ 

დევნილთა დასახლებებში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული პროგრამა. კონკრეტულად, 

წეროვნის დევნილთა დასახლებაში კრივსა და მკლავჭიდის ჯგუფი, კარალეთის 

დასახლებაში - კრივის ჯგუფი, კოდის  დასახლებაში - ჭიდაობის ჯგუფი. ასევე 

დაწესებულების მიერ დაკომპლექტებულია საბავშვო საფეხბურთო გუნდები სხვადასხვა 

ასაკობრივ კატეგორიაში. 

2022 წლის განმავლობაში დაწესებულების აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობდნენ 

ძიუდოში, კრივში, მკლავჭიდში გამართულ ჩემპიონატებში და მიღწეული აქვთ 

გარკვეული წარმატებებიც. 

2022 წელს საბავშვო საფეხბურთო გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ქვემო ქართლის 

პირველობაზე, ხოლო მოკრივეთა გუნდმა საქართველოს პირველობაზე. 

დასკვნა 

2022 წლის განმავლობაში ერედვის მუნიციპალიტეტის სამსახურებისა და ერედვის 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული 

პირების ჩართულობით შესრულდა წლის განმავლობაში გაწერილი გეგმა, ბიუჯეტიდან 

თანხები გამოიყო პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, განხორციელდა არაერთი 

სოციალური, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

სპორტული პროგრამა. მუნიციპალიტეტი მუდმივად ცდილობს არსებული გამოწვევების 

შესაბამისად, დევნილი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, განკარგოს 

ბიუჯეტი და მაქსიმალურად შეასრულოს მოსახლეობის მოთხოვნები. 

 

 

 

 

 

 

 


