
№ ქვეპროგრამის დასახელება ღონისძიება
ზომის 

ერთეული
რაოდენობა

ქვეპროგრამის 

ბიუჯეტი ლარი
 პროგრამის ბიუჯეტი ლარი 

0701

აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

სამინისტროს აპარტის მართვა (77 საშტატო ერთეული 

+11 შრომითი ხელშეკრულება)
2,385,364 2,385,364

0705

აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირება (10 

შრომითი ხელშეკრულება)

 თვე 6 18,000

სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში 

შემუშავებული სამეცნიერო-პრაქტიკული 

რეკომენდაციები და წარმოდგენილი ანგარიშები (15 

შრომითი ხელშეკრულება)

 თვე 12 99,000

070506 ქვეპროგრამა -N2 აგრარული ექსტენციის მიწოდება
შერეჩეული სპეციალისტების შრომის ანაზღაურება (8  

შრომითი ხელშეკრულება)
 თვე 11 140,800

0706

პროექტების დაფინანსება პროექტი 151 907,342

ქვეპროგრამების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტებში 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის 

შრომის ანაზღაურება (5 შრომითი ხელშეკრულება)

თვე 12 75,000

0713

აჭარის ა/რ ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

სამელიორაციო სისტემის რეკონსტრუქცია
კმ 74.797 1,201,834

სარწყავი და დამშრობი არხების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
პროექტი 15 43,000

ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 55,166

1,300,000

პროგრამის/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი - აჭარის ა.რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

257,800

070504
ქვეპროგრამა -N1 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

პრაქტიკის დანერგვა

პროგრამა N2 - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება

პროგრამა N1 - აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

ინფორმაცია

პროგრამა N3 - სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

პროგრამა N4 -  სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია

982,342070618

პროგრამა -  სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია

ქვეპროგრამა -N3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა 

და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა

აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის პროგრამების/ქვეპროგრამების  შესახებ 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის ბიუჯეტი 14,900,935



4,925,506

0707

070701
ქვეპროგრამა -N4  ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის 

უზრუნველყოფა და მართვა

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის აპარატის  მართვა (19 

საშტატო ერთეული + 4 შრომითი ხელშეკრულება)
461,157

ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობის 

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება  

(46 შრომითი ხელშეკრულება)

 თვე 12 457,980

სანერგე მეურნეობების ფუნქციონირების ხარჯები თვე 12 192,936

პესტიციდებისა და აგროპქიმიკატების შესყიდვა კგ/ლ 1.024 110,592

ნერგების წარმოება ცალი 14,130 14,130

775,638

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე  მეურნეობების, ხეხილის 

სანერგე მეურნეობებისა და საჩითილე მეურნეობის 

ფუნქციონირების ხარჯები

თვე 12 134,208

მაღალმთიან აჭარაში ვაზის სანერგე  მეურნეობების, ხეხილის 

სანერგე მეურნეობებისა და საჩითილე მეურნეობის შტატგარეშე 

მუშა-მოსამსახურეთა  შრომის ანაზღაურება (16 შრომითი 

ხელშეკრულება)

თვე 12 146,856

სადემონსტრაციო სანერგე და საჩითილე მეურნეობებისათვის 

ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შესყიდვა
ცალი 3 123,087

404,151

ქვეპროგრამის ფუნქციონირების ხარჯი თვე 12 79,680

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (11 

შრომითი ხელშეკრულება)
თვე 12 121,320

აჭარის ტერიტორიაზე ქობულეთის, ხელვაჩაურის, 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 1350 ჰა სახნავ-

სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა, დადისკვა, 

დაფარცხვა. ქედის ხულოსა და შუახევის 

მუნიციპალიტეტებში 750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების 

უსასყიდლოდ დახვნა

თვე 2 574,000

775,000სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამა -N8 აგრო-მომსახურეობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამა -N5 ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე 

მეურნეობების  განვითარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

070708
ქვეპროგრამა -N6 მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე 

მეურნეობების  განვითარების ხელშეწყობა.

სულ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  აპარატის ბიუჯეტი ლარი

პროგრამა N5 - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

070707

2,415,946

070713

პროგრამის/ქვეპროგრამების  განმახორციელებელი - ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი



0709

070901
ქვეპროგრამა -N9 ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა
სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება კგ 4,000,000 400,000 400,000

0711

შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 

(4 შრომითი ხელშეკრულება)
თვე 12 44,760

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები თვე 12 12,816

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების 

თანადაფინანსება
სული 3200 121,600

0714

პროექტების დაფინანსება პროექტი 15 875,219

მუნიციპალიტეტების მიხედვით შტატგარეშე მუშა 

მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (10 შრომითი 

ხელშეკრულება)

თვე 12 166,800

ფუნქციონიორების ხარჯები თვე 12 25,200

0715

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება  (1 შრომითი 

ხელშეკრულება)
თვე 12 9,600

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები თვე 12 1,400

პირუტყვის დაკვლის მომსახურების თანადაფინანსება კგ 234,211 89,000

4,162,341

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურეობა
ლაბორატორიული-კვლევითი  მომსახურეობა (8  საშტატო 

ერთეული + 2 შრომითი ხელშეკრულება)
321,600 321,600

321,600

0712

071201
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 

ორგანიზაციული მართვა (44  საშტატო ერთეული + 12 

შრომითი ხელშეკრულება)

1,257,238 1,257,238

პროგრამა - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

პროგრამა - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და 

ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0708

სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი  პროგრამების  ბიუჯეტი ლარი

პროგრამა N10 - ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი - სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

სულ ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის  პროგრამების  ბიუჯეტი ლარი

პროგრამა N7 - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთგანახლების ხელშეწყობა

პროგრამა N6 - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა N8 -სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა N9 -ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

პროგრამა -N11 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა

100,000

179,176

1,067,219
პროგრამა - სოფლად მეწარმეობის განვითარების 

ხელშეწყობა



071202

07120201

ქვეპროგრამა - N10 ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და 

ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

მონიტორინგი

ატმოსფერული ჰაერის, ზედაპირული წყლის, ჩამდინარე 

წყლის სინჯების ანალიზი 
სინჯი 342 24,120

07120202
ქვეპროგრამა - N11 აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
ზღვის წყლის სინჯების ანალიზი სინჯი 120 41,280

071203

დეგრადირებული ტყეების ბუნებრივი აღდგენის 

ხელშეწყობა
ჰა 190 230,050

ფერომონების განთავსება, მონიტორინგი და დემონტაჟი ცალი 3.100 48,050

278,100

07120302 ქვეპროგრამა - N13 სანიტარული ჭრა
ტყის დაავადებულ უბნებში სანიტარილი ჭრების 

განხორციელება
კბ 4000 360,000

071204

07120401
ქვეპროგრამა - N14 საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება

სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს 

მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა 

და ინიციატივებში.

ღონისძიება 8 4,000 4,000

071205

07120501 ქვეპროგრამა - N15 ორგანიზაციული მართვა
ორგანიზაციული მართვა (168 საშტატო ერთეული 

+ 57 შრომითი ხელშეკრულება)
2,785,500

საგზაო და სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
კმ

არანაკლებ 25 კმ 

ახალი გზის 

გაყვანა/100 კმ 

ძველი გზის 

რეაბილიტაცია

560,000

დაქირავებული პერსონალის ანაზღაურება (12 

შრომითი ხელშეკრულება)
კაცი 12 146,250

დონორის მიერ აშენებული მეტყევის სახლის 

(სატყეო საველე ცენტრი) ავეჯით და ტექნიკით 

უზრუნველყოფა, ელექტრო სისტემაზე დაერთება

ცალი 1 35,000

741,250

5,491,488

პროგრამა N12 - გარემოსდაცვითი პროგრამა

პროგრამა N13 - ტყის დაცვა და მოვლა

07120301

სულ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ბიუჯეტი ლარი

65,400

პროგრამა N14 - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

პროგრამა N15 - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

638,100

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამა - N12 დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-

განახლება და ტყის მავნებლების მონიტორინგი

ქვეპროგრამა - N16 სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის გამართვა
07120502

3,526,750

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:


