საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმის 2018 წლის ანგარიში
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმა (შემდგომში-სამოქმედო გეგმა) 2018 წელს ითვალისწინებდა საქართველოს
რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს

პასუხისმგებლობას

მიკუთვნებულ რვა აქტივობას, ჯამური ბიუჯეტით 210 მილიონი ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ
31.12.2018 წლის მდგომარეობით შეადგინა 298.2 მილიონი ლარი.
2018 წლისთვის სამინისტროს პასუხისმგებლობას მიკუთვნებული აქტივობების ძირითადი
მაჩვენებლები:

საპროგნოზო
ამოცანა

აქტივობა

ბიუჯეტი 2018
წელი (მლნ.
ლარი)

ფაქტიური
შესრულება
31.12.2018 წლის
მდგომარეობით
(მლნ. ლარი)

პრიორიტეტული მიმართულება 2: სოციალური მდგომარეობა და ცხოვრების დონე
აქტივობა 2.2.13: სოფლად
საგზაო ინფრასტრუქტურის
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გაუმჯობესება
ამოცანა 2.2: ინფრასტრუქტურა და

აქტივობა 2.2.14: სოფლად

სერვისები. სოფლის ძირითადი

სკოლამდელი აღზრდის

ინფრასტრუქტურის (მათ შორის

ხელშეწყობა

კულტურული მემკვიდრეობების
ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა
და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი
სახელმწიფო სერვისებით
სარგებლობის ხელმისაწვდომობა,
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ჩათვლით

აქტივობა 2.2.15:სოფლად
სპორტული და კულტურის
ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია
აქტივობა 2.2.16: სოფლად
წყალმოვარდნების,
წყალდიდობებით
გამოწვეული უარყოფითი
შედეგების პრევენცია და
ლიკვიდაცია
აქტივობა 2.2.17: სოფლად
წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია

აქტივობა 2.2.18: სოფლად
გარე განათების მოწყობა
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აქტივობა 2.2.19: სოფლად
მრავალბინიანი კორპუსების
მშენებლობა/ რეაბილიტაცია
ამოცანა 3.2: ნარჩენების მართვა.
სოფლად ნარჩენების მართვის

აქტივობა 3.2.1: მყარი

მდგრადი სისტემების

ნარჩენების მართვა

განვითარების ხელშეწყობა
სულ

2017-2018

მონაცემებით

ინფრასტრუქტურული

პროექტი,

1149

სასოფლო

ხოლო

ახალ

დასახლებაში

განხორციელდა

გაუმჯობესებულ

ხელმისაწვდომობა გაიზარდა 41.2%-ით (466.773 ბენეფიციარი).

ახალი

ინფრასტრუქტურაზე

Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Implementation report of 2018 Action Plan of the Rural Development Strategy of Georgia
2018-2020
The 2018-2020 Action Plan of the 2017-2020 Rural Development Strategy of the Georgia envisages
eight activities under the scope of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
totaling 210 million GEL. As for 31.12.2018 actual implementation amounted to 298.2 million GEL.
Main indicators of activities assigned to the MRDI in 2018:

Forecast
Task

Activity

Budget 2018
(mln. Gel)

Actual
Performance as
for 31.12.2018
(mln. Gel)

Priority Direction 2: Social status and living standards
Activity 2.2.13: Improving road
infrastructure in rural areas

Activity 2.2.14: Supporting preschool education in rural areas

60

116.5

10

3.3

15

4.5

2

2.9

100

162

0.5

0.67

Task 2.2: Infrastructure and services.
Improvement of basic infrastructure

Activity 2.2.15: Construction

(Including roads leading to cultural

and rehabilitation of sport and

heritage monuments and other

culture facilities in rural areas

relevant infrastructure) of the rural
settlements and availability of
quality public services, including
information and communication
technologies

Activity 2.2.16: Prevention and
elimination of negative
consequences caused by floods
in rural areas
Activity 2.2.17: Rehabilitation of
water supply systems in rural
areas
Activity 2.2.18: Installation of
outdoor lighting in rural areas

Activity 2.2.19: Construction /
rehabilitation of multiresidential buildings in rural
areas

2.5

2

20

6.5

210

298.2

Task 3.2: Waste management.
Supporting the development of

Activity 3.2.1: Solid waste

sustainable waste management

management in rural areas

systems in rural areas
Total

According to 2017-2018 data, new infrastructure projects were implemented in 1149 rural settlements
and access to new improved infrastructure for the rural population was increased by 41.2% (466.773
beneficiaries).

