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MOD 8 18 00000906
05/12/2018

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის
(2019-2022 წლები) დამტკიცების შესახებ

 
,,2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის
მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1
მარტის N107 დადგენილების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ,,ქვეყნის ძირითადი
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის (2019-2022 წლებისთვის) შედგენის მიზნით
ზოგიერთი ღონისძიების გატარების მიზნით" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 ივლისის
N1382 განკარგულების მეორე პუნქტის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის N297 დადგენილებით
დამტკიცებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის
,,ე" ქვეპუნქტის საფუძველზე,
 
 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
1. დამტკიცდეს ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა
(2019-2022 წლები)'' (დანართი N3 (N3.1, 3.2)).
 
2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მინისტრი
ლევან იზორია



დანართი№3
(ზღვრული მოცულობების ფარგლებში)

საშუალოვადიანისამოქმედოგეგმა (2019-2022წლები)

№3.1

პრიორიტეტები სფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების, ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა

პრიორიტეტისდასახელება:თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამისდასახელება:თავდაცვის მართვა

პროგრამულიკოდი: 29 01

განმახორციელებელი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერგანსაზღვრულიქვეყნისშიდადაგარეპოლიტიკისმხარდასაჭერად
თავდაცვისსამინისტროსპრიორიტეტული მიმართულებებისგანსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად
თავდაცვისსამინისტროსსტრატეგიულიმართვისმიზნითგანსახორციელებელიღონისძიებებისდაგეგმვა-განსაზღვრა.

პროგრამა მოიცავს ორმხრივიდამრავალმხრივითანამშრომლობის ღონისძიებებს პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო,
ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);თავდაცვისსამინისტროსდიპლომატიური (სამოქალაქოდასამხედრო) წარმომადგენლებისმხარდაჭერას,
თავდაცვისადაუსაფრთხოებისკონფერენციისორგანიზებას, შეიარაღებისკონტროლისდავერიფიკაციისღონისძიებებისგანხორციელებას.

პროგრამაითვალისწინებსთავდაცვისსამინისტროსმიერგანხორციელებულიღონისძიებებისშესახებსაზოგადოებისინფორმირებასდაცნობიერებისამაღ
ლებას.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:

თავდაცვისსამინისტროზედაკისრებულიფუნქციებისეფექტიანიგანხორციელება: თავდაცვისეფექტიანისტრატეგიულიმართვა,
თავდაცვისსამინისტროსძირითადმიმართულებებზესტრატეგიულიპოლიტიკისგანსაზღვრა.

საერთაშორისოდახმარებისმოზიდვადამაქსიმალურადეფექტურადგამოყენებათავდაცვისსისტემისინსტიტუციურიდასამხედროშესაძლებლობებისგან
ვითარებისმიზნით. პარტნიორქვეყნებშისაქართველოსპოლიტიკურიმხარდაჭერისგაზრდა.

თავდაცვისსამინისტროსმიერგანხორციელებულიღონისძიებებისშესახებსაზოგადოებისინფორმირება, ცნობიერებისამაღლება.



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№ 2019-2022წწ

1. საბაზისომაჩვენებელი 1. ეროვნულდონეზეგანსაზღვრულიპოლიტიკისშესაბამისად,თავდაცვისსამინისტროგანსაზღვრავს თავდაცვის პრიორიტეტულ
მიმართულებს და განაგრძობსთავდაცვისტრანსფორმაციის პროცესს.
2. 24 პარტნიორქვეყანასთანმიმდინარეობსორმხრივითანამშრომლობისგეგმებითგათვალისწინებულიღონისძიებებისშესრულება. ნატოს-
თან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა.
დაგეგმილიათავდაცვისადაუსაფრთხოებისყოველწლიურიკონფერენციისჩატარება.
3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება
საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება.

მიზნობრივიმაჩვენებელი 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს
ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა.
2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
გაღრმავებადაახალპარტნიორქვეყნებთანორმხრივითანამშრომლობისგეგმებისშემუშავება-განხორციელება.
3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში
ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება.

ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) 1. დაბალი ალბათობა
2.
ქვეყნებთანდასაერთაშორისოორგანიზაციებთანთანამშრომლობისგეგმებითგათვალისწინებულიღონისძიებებისნაწილობრივშესრულება.
3.10-15%

შესაძლორისკები 1. კვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნება/გადინება.
2. რეგიონულითულოკალურიპრობლემებისგამო საერთაშორისოთანამშრომლობისარაეფექტურადგანხორციელება.
3. საზოგადოების ინფორმირებისას აუდიტორიის დაინტერესების დეფიციტი.

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

პრიორიტეტის დასახელება: განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

პროგრამის დასახელება: პროფესიული სამხედრო განათლება



პროგრამული კოდი: 29 02

განმახორციელებელი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ გენერალ კვინიტაძის
სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით პროგრამა მოიცავს კადეტების ზოგადგანათლებასა და დაწყებით სამხედრო
მომზადებას,აკადემიური განათლების უზრუნველყოფას ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით. სამხედრო ოფიცრებისათვის
სამეთაურო-საშტაბო უნარების განვითარება.

პროგრამა ასევე მოიცავს სპეციალიზებულიმოკლედაგრძელვადიანიკურსების, ტრენინგების,გამოცდილებისგაზიარებისფორმატისშეხვედრებისა და
კონფერენციებისჩატარებას კადრებისპროფესიულიგადამზადების მიზნით.

პროგრამა უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესებას თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების
მიზნით. ასევე ითვალისწინებს პროფესიულიგანვითარებისსასწავლოკურსებსქვეყნისგარეთ, როგორცსამხედრო,ასევესამოქალაქომოსამსახურეთათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები.უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების
მქონე კვალიფიციური ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ–ჩვევები იმსახურონ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში.
ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის განვითარება. გადამზადებული სამხედრო
პერსონალი და საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები.



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№ 2019-2022წწ

1. საბაზისო მაჩვენებელი 1არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%,
მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო
სასწავლებელში.

2) -საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის
წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა
მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა.
- საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებისამებრ ოფიცრის შუალედური სამხედრო
განათლების მქონე უფროს ოფიცერთა განსაზღრული რაოდენობისა და აკადემიის
კურსდამთავრებულთა თანხვედრა;
-საქართველოს თავდაცვის სისტემაში და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის
თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მე-2 საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა
რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა;
- საქართველოს თავდაცვის სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების
რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა;
3. თავდაცვის ინსტიტუციური სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 -
უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 -
თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა). 4. 2017 წელს
ჩატარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები; 5. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი
თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს
ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში
გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში.

მიზნობრივი მაჩვენებელი 1ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა
და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი სამხედრო
მომზადების კურსის შესწავლა. 2. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად
განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის
თანხვედრა. 3. ნატოსთანთავსებადისასწავლოციკლისჩამოყალიბება. 4. გეგმით გათვალისწინებული
სწავლებების ჩატარება. 5. სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი

სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) დაბალი ალბათობა

შესაძლო რისკები 1. მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა. 2. კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის
არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება. 3. კვალიფიციური კადრების
ნაკლებობა. სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა. 4. შერჩეული კანდიდატების ცვლილება



განხორციელების ვადები:მიმდინარე

1.1. ქვეპროგრამის დასახელება:დაწყებითი სამხედრო მომზადება

პროგრამული კოდი:29 02 01

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს კადეტების ზოგადგანათლებასა და დაწყებით სამხედრო მომზადებას, რაც საჭიროებს ყოველწლიურად მათი საცხოვრებელი
პირობებით, მკურნალობით, კვებით, უნიფორმითა და სასწავლო ინვენტარით უზრუნველყოფასდა აგრეთვე მათთვის დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის
შესწავლას.

ქვეპროგრამა მოიცავს სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის სრულ ბიუჯეტს. ლიცეუმის ბიუჯეტი მოიცავს როგორც
პერსონალის ასევე შესაძლებლობების შენარჩუნების ხარჯებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები, რომლებიც სწავლას განაგრძობენ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

1 საბაზისო მაჩვენებელი1 არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას
აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო
პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური
სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი
სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა.

არ ჩამოუვარდება წინა
წლის მაჩვენებელს

არ ჩამოუვარდება წინა
წლის მაჩვენებელს

არ ჩამოუვარდება წინა
წლის მაჩვენებელს

ცდომილების
ალბათობა (%/აღწერა)

5%

შესაძლო რისკები მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა



განხორციელების ვადები: მიმდინარე

1.2. ქვეპროგრამის დასახელება: სამხედრო განათლება

პროგრამული კოდი:29 02 02

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება: ოფიცრის საწყისი სამხედრო და აკადემიური უმაღლესი განათლება (პირველი საფეხური - ბაკალავრი),
ოფიცრის შუალედური სამხედრო (სამეთაურო-საშტაბო) განათლება, აკადემიური უმაღლესი განათლება (მე-2 საფეხური-მაგისტრი); სამეცნიერო კვლევების
განხორციელება; უცხოური ენების სწავლება;ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; უცხოეთის სამხედრო და
სამოქალაქო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და პარტნიორი ქვეყნებიდან ინსტრუქტორების მოწვევა;
მსმენელების/იუნკერების, პროფესორ-მასწავლებლების/ინსტრუქტორების სტაჟირება-მივლინების ორგანიზება, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ;
სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება და აკადემიის მიზნების განხორციელებისთვის მატერიალურ-ტექნიკური საკითხების გადაჭრა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციური ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ–
ჩვევები იმსახურონ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

1 საბაზისო
მაჩვენებელი2

1) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის
კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა.
2) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებისამებრ ოფიცრის შუალედური სამხედრო განათლების მქონე უფროს ოფიცერთა განსაზღრული
რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა;



3) საქართველოს თავდაცვის სისტემაში და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური
ხარისხის მე-2 საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა;
4) საქართველოს თავდაცვის სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა
თანხვედრა;

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

საქართველოს შეიარაღებული ძალების
საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული
ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის
კურსდამთავრებულთა რაოდენობის
თანხვედრა.

არ
ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

არ
ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

არ ჩამოუვარდება წინა წლის მაჩვენებელს

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლო
რისკები

კვოტით განსაზღვრული მისაღები
კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება;
კვალიფიციური კადრების გადინება /
მოზიდვის შეფერხება; დაბალი აკადემიური
მოსწრების / დისციპლინალური
გადაცდომების გამო ამორიცხულ იუნკერთა
/ მსმენელთა მაღალი რაოდენობა.

1.3. ქვეპროგრამისდასახელება: პროფესიული განვითარება

პროგრამულიკოდი:29 02 03

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:

სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:

თავდაცვისდაუსაფრთხოებისსაკითხებზეეროვნული, რეგიონულიდასაერთაშორისოთანამშრომლობისხელშეწყობასდაკადრებისპროფესიულგადამზადებას.
სკოლისბიუჯეტიმოიცავსროგორცპერსონალისშრომისანაზღაურებისდაშესაძლებლობებისშენარჩუნებისხარჯებსასევე,
არსებულიშესაძლებლობებისგანვითარებისათუმოდერნიზაციისთვისგათვალისწინებულმოთხოვნებსაც.

ქვეპროგრამამოიცავსსსიპთავდაცვისინსტიტუციურიაღმშენებლობის (DIB) სკოლისსრულბიუჯეტს.
ქვეპროგამაუზრუნველყოფსსპეციალიზებულიმოკლედაგრძელვადიანიკურსების, ტრენინგების, საინფორმაციოდასაკონსულტაციოპროგრამების, ლექცია-
სემინარების, ცოდნისადაგამოცდილებისგაზიარებისფორმატისშეხვედრების, დისკუსიების, კონფერენციებისჩატარებასსაქართველოსთავდაცვისსამინისტროს,
გენერალურიშტაბის, სამოქალაქოდაუსაფრთხოებისსექტორისსხვაწარმომადგენლებისთვის.



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:

ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, ნატოსთან თავსებადი სასწავლო პროგრამების ციკლისა და მართვის მოდელის დანერგვა. რეგიონული
თანამშრომლობის ინტენსიური ფორმატის ჩამოყალიბება. ინფორმირებული, მოტივირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და
უსაფრთხოების სექტორის განვითარება. კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული კვალიფიკაციის კუთხით არსებული დეფიციტის აღმოფხვრა, გადამზადებული
პერსონალის ბაზის შექმნა. გადამზადებულ ადგილობრივ ტრენერთა ბაზის დაფუძნება. ტრენინგის მართვის ციკლის ინსტიტუციონალიზაცია.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

1 საბაზისომაჩვენებელი3 სკოლის განვითარების სტრატეგიის, მისიის, მიზნების და ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად, სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან)
პროგრამას: 1.,,უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა“ - სპეციალისტებისთვის; 2.,,თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა“ - შუა
რგოლის მენეჯერებისთვის. 3.,,თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა“ - შუა რგოლის მენეჯერებისთვის. 4.,,თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა“ - მაღალი თანამდებობის პირებისთვის; 5. ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა -
მაღალი თანამდებობის პირებისთვის; პროგრამა ტრადიციული სწავლების მეთოდებთან ერთდ დაგეგმილია დისტანციური სწავლების
კომპონენტის განხორციელებაც. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა სასწავლო აქტივობების, საინფორმაციო და საკონსულტაციო პროგრამების,
ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრები. დისკუსიების, კონფერენციების ჩატარება საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს, უსაფრთხოების სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობის ჩართულობით.

მიზნობრივიმაჩვენებელ
ი

ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება, რეგიონული
თანამშრომლობის ფორმატის გაზრდა; სასწავლო დაწესებულებებს და
ტრენინგ-ცენტრებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.
ინფორმირებული, მოტივირებული და პროფესიონალი კადრებით
დაკომპლექტებული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის
განვითრება. გადამზადებული პერსონალის ბაზის შექმნა.

არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

ცდომილებისალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალიალბათობა

შესაძლორისკები კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა.

1.4. ქვეპროგრამისდასახელება: სპეციალისტების მომზადება და შეფასება

პროგრამულიკოდი:29 02 04

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:

საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა



ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:

ქვეპროგრამაშიგათვალისწინებულისტრუქტურულიქვედანაყოფიახორციელებსპროფესიულისამხედროგანათლებისუზრუნველყოფასდახელსუწყობსმაღალკ
ვალიფიციურისამხედრომოსამსახურეების, ოფიცრისძირითადისამხედრო (მე-2 საფეხური - კაპიტნისსაკარიერო)
განათლებასლიდერებისდასპეციალისტებისჩამოყალიბებას. კერძოდ, საქართველოსშეიარაღებულიძალებისსაბრძოლო,
საბრძოლომხარდაჭერისადასაბრძოლოუზრუნველყოფისქვედანაყოფებისასეულისდაბატალიონის,შემდგომშიბრიგადისდონისქვედანაყოფებისშეფასებას;
შეიარაღებულძალებშირეკრუტებისა და ახალწვეულებისათვისსაწყისისაბრძოლომომზადების (BCT) კურსისჩატარებას;
რიგითებისდაკაპრალებისმომზადებასძირითადსამხედროსააღრიცხვოსპეციალობებისშესაბამისად;
სერჟანტთაკორპუსისმომზადებასსერჟანტთამომზადებისძირითად, შუალედურ, უფროსისერჟანტისდასერჟანტთამომზადებისსამეთაურო-საშტაბოკურსებზე;
ქართული, ნატოსწევრიდაპარტნიორიქვეყნებისსამხედრომოსამსახურეებისსამთომომზადებას.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:

გადამზადებული პერსონალი

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

1 საბაზისომაჩვენებელი4 2017 წელს დაგეგმილია:

 10 კაპიტნის საკარიერო კურსების ჩატარება - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 100 მსმენელი;
 11 უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსი - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 300 მსმენელი;
 24 სერჟანტის სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობის მიხედვით მომზადების პროგრამა- მსმენელთა საერთო რაოდენობა 400 მსმენელი;
 97 სპეციალისტთა მომზადება (რიგითები/კაპრალები) - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 900 მსმენელი;
 8 ინსტრუქტორთა (ოფიცრები, სერჟანტები, კაპრალები) მომზადების კურსი - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 90 მსმენელი;
 2 სერჟანტის საწყისი სამეთაურო მომზადების პროგრამა- - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 240 მსმენელი;
 2სერჟანტის ძირითადი სამეთაურო მომზადების პროგრამა- - მსმენელთასაერთორაოდენობა160მსმენელი;
 1უფროსი სერჟანტის საკარიერო მომზადების კურსი - მსმენელთასაერთორაოდენობა32მსმენელი;
 1უფროსი სერჟანტის საკარიერო სამეთაურო საშტაბო კურსი - მსმენელთასაერთორაოდენობა24მსმენელი;
 4 პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამით (PfP)სამთო მომზადების კურსები - -მსმენელთა საერთო რაოდენობა 80 მსმენელი;
 1 ფრანგი ექსპერტების მიერ სკოლის ინსტრუქტორთა გადამზადება ზამთრის სამთო ტაქტიკურ-ტექნიკურ მომზადების კურსი - -მსმენელთა

საერთო რაოდენობა 15 მსმენელი + სადემონსტარაციო ოცეული II ქვეითი ბრიგადა;
 2 ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობით გათვალისწინებული სამთო მომზადების კურსები - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 80 მსმენელი;
 4 ქართული ქვედანაყოფების სამთო მომზადების კურსები - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 120 მსმენელი;
 საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამით (GDRP) ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში

(JTEC)განხორციელდება4ქვეითი ასეულის წვრთნები და შეფასება;
 ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში RSM – ის მისიისათვის 2 ქვეითი ბატალიონის გადასროლისწინა მომზადება.
 ახალწვეულთა საწყისი საბრძოლო მომზადების 2 კურსი - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 800 მსმენელი;
 საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსი (საკონტრაქტო) - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 800 მსმენელი;
 სერჟანტ ინსტრუქტორთა კურსი - მსმენელთა საერთო რაოდენობა 15 მსმენელი;



მიზნობრივიმაჩვენებელი კაპიტნის საკარიერო -10 კურსი

უმცროსი ოფიცრის- 11 კურსის, სერჟანტ სპეციალისტთა - 24 კურსი,
სერჟანტთა

კაპრალ/რიგით სპეციალისტთა - 97 (ოთხმოცდაერთი) კურსი, PfP-ის
ფარგლებში სამთო მომზადების 4 კურსი,

ორმხრივი სამხ. თანამშრომლობით - 2 (ორი) კურსი, ქართული
ქვედანაყოფების სამტო მომზადების - 4 კურსი, GDRP - პროგრამით 4
(ოთხი) ქვეითი ასეულის შეფასება დაRSM – ის მისიისათვის 2 ქვეითი
ბატალიონის გადასროლისწინა მომზადება. საწყისი საბრძოლო
მომზადების (BCT) ცენტრში 6 კურსი.

წვრთნის (DRILL)სერჟანტისკურსი - 2.

ჯამური რაოდენობა არ
ჩამოუვარდება წინა
წლის მაჩვენებელს

ჯამური რაოდენობა
არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

ჯამური რაოდენობა
არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

ცდომილებისალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლორისკები

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.5. ქვეპროგრამისდასახელება: სასწავლო კურსები

პროგრამულიკოდი:29 02 05

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:

საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსსამოქალაქო ოფისის ადამიანური რესურსებისმართვისადაპროფესიულიგანვითარებისდეპარტამენტი

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების პერსონალის მონაწილეობა პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ
გეგმებსა და ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში
გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებში.

ქვეპროგრამა მოიცავსპროფესიულიგანვითარებისსასწავლოკურსებსქვეყნისგარეთ, როგორცსამხედრო,ასევესამოქალაქომოსამსახურეთათვის.
აღნიშნულიქვეპროგრამებისხარჯები, როგორცწესისტანდარტულია (30% სამივლინებო)
დაემსახურებათავდაცვისსამინისტროსადაშეიარაღებულიძალებისპერსონალისკვალიფიკაციისამაღლებასადაპროფესიულგანვითარებას.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:

მაღალკვალიფიციური პერსონალი.



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

1 საბაზისომაჩვენებელი5 პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს
ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები
ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში.

მიზნობრივიმაჩვენებელი სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი

სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი

სასწავლო კურსების ჯამური
რაოდენობა არ
ჩამოუვარდება წინა წლის
მაჩვენებელს

სასწავლო კურსების
ჯამური რაოდენობა
არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

სასწავლო კურსების
ჯამური რაოდენობა
არ ჩამოუვარდება
წინა წლის
მაჩვენებელს

ცდომილებისალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა (საშუალოდ ±10%)

შესაძლორისკები შერჩეული კანდიდატების ცვლილება;
გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის ცვლილება.

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი6

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 29 03

განმახორციელებელი
თავდაცვის სამინისტრო (გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტი)

პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსმოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათიოჯახისწევრებისათვის,
დაღუპულისამხედრომოსამსახურეებისოჯახისწევრებისათვის, სამოქალაქოპირებისათვისსამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა. ამბულატორული,
სტაციონარულიმკურნალობა, სამედიცინორეაბილიტაციადადისპანზერიზაცია.
დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის
და პროტეზირების პროგრამა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა.
საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსპირადიშემადგენლობის (სამხედროდასამოქალაქომოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების
ჯანმრთელობისდაზღვევისუზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. შეიარაღებული

6ივსება მხარჯავი დაწესებულების ყველა პროგრამაზე;



ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო
აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები
პროფილაქტიკურიღონისძიებებითჯანმრთელობისმდგომარეობისადაფიზიკურისტატუსისშენარჩუნებადაგანმტკიცება,
შემცირებულიავადობისმაჩვენებლებიდაშრომისუნარიანობისხანგრძლივობა. თანამედროვესამედიცინოტექნოლოგიებით,
ხარისხიანიამბულატორიულიდასტაციონარულისამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფილიპაციენტები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისეფექტიანიპროგრამის განხორციელება.
სამხედრო ქვედანაყოფეების სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგების შევსება.
მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება, სამედიცინო ავტოტექნიკთ დაკომპლექტება.
სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება;
ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის ხარისხობრივი
გაუმჯობესება;
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებაში ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები7

№ 2019-2022 წწ
1
.

საბაზისო
მაჩვენებე
ლი8

2018 წელს სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 1,800-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს და 4,800-მდე
საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება გაეწევა 30,000-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის
წევრებს, ასევე 24,000-მდე საქართველოს მოქალაქეს.სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ხორციელდება სოციალური
მხარდაჭერის პროგრამები. ხორციელდება დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია/ რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულობის
ხელშეწყობა. ხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; შეიარაღებული ძალების
სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. ხორციელდება სამხედრო მოსამსახურეების,
სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოები.

7სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
პროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
8ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



№ 2019-2022 წწ
მიზნობრი
ვი
მაჩვენებე
ლი

სამედიცინომომსახურებისხარისხისგაუმჯობესება;
თანამედროვესამედიცინოტექნოლოგიებისდანერგვითადაგამოყენებითავადობისმაჩვენებლებისშემცირება;მკურნალობისხარისხისკონტროლისადა
რეგულირებისმექანიზმებისსრულყოფა; შეიარაღებულ ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება და
არსებული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება; ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის პირობების გაუმჯობესება
და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის; თანამედროვე სამედიცინო
აღჭურვილობით, სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით, სამედიცინო ავტოტექნიკით უზრუნველყოფილი საქართველოს
შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები; შეიარაღებულ ძალებში პრევენციული მედიცინის განვითარება. სამხედრო საველე და ჰოსპიტალური
მედიცინის განვითარება;

ცდომილე
ბის
ალბათობა
(%/აღწერა
)

დაბალი ალბათობა

შესაძლო
რისკები

სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა; ბიუჯეტზე დამოკიდებული პროექტების შეფერხება, უცხოელ პარტნიორებზე დამოკიდებულება მათ
მიერ დაფინანსებულ პროგრამებში.

განხორციელების ვადები9 მიმდინარე

1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 29 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსსამხედროდასამოქალაქომოსამსახურეებისსაბაზისოსამკურნალოსაშუალებებითუზრუნველყოფა.
პაციენტთამკურნალობისშედეგებისანალიზიდამკურნალობისხარისხისდაეფექტურობისამაღლებისღონისძიებებისშემუშავებადაგატარება.საქართველოსთავდაც
ვისსამინისტროსმოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათიოჯახისწევრებისათვის, დაღუპულისამხედრომოსამსახურეებისოჯახისწევრებისათვის,
სამოქალაქოპირებისათვისსამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა. ამბულატორული, სტაციონარულიმკურნალობა, სამედიცინორეაბილიტაციადადისპანზერიზაცია;
სამხედრო-საექიმოკომისიისორგანიზებადაჩატარება;

9იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს პროგრამის დაწყების და
დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“;



მოსალოდნელი შუალედური შედეგები
პროფილაქტიკურიღონისძიებებითჯანმრთელობისმდგომარეობისადაფიზიკურისტატუსისშენარჩუნებადაგანმტკიცება,
შემცირებულიავადობისმაჩვენებლებიდაშრომისუნარიანობისხანგრძლივობა. თანამედროვესამედიცინოტექნოლოგიებით,
ხარისხიანიამბულატორიულიდასტაციონარულისამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფილიპაციენტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები10

№ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი
1 საბა

ზის
ო
მაჩვ
ენებ
ელი
11

2018წელსსტაციონარულიმომსახურებაგაეწევა 1,800-მდეთავდაცვისსამინისტროსთანამშრომელსადამათიოჯახისწევრებსდა4,800-
მდესაქართველოსმოქალაქეს. ხოლოამბულატორულიმომსახურებაგაეწევა30,000-მდეთავდაცვისსამინისტროსთანამშრომელსადამათიოჯახისწევრებს,
ასევე24,000-მდესაქართველოსმოქალაქეს.

მიზ
ნობ
რივ
ი
მაჩვ
ენებ
ელი

სამედიცინომომსახურებისხარისხის
გაუმჯობესება;
თანამედროვესამედიცინოტექნოლო
გიებისდანერგვითადაგამოყენებითა
ვადობისმაჩვენებლებისშემცირება;
მოტივირებულიდაკვალიფიციურის
ამედიცინოპერსონალისჩამოყალიბე
ბადამათიცოდნისდაუნარ-
ჩვევებისგაუმჯობესება;
მკურნალობისხარისხისკონტროლის
ადარეგულირებისმექანიზმებისსრუ
ლყოფა;
საუკეთესოკლინიკურშედეგებთანდა
კავშირებულისამედიცინოჩარევების
პრაქტიკაშიდანერგვა

სამედიცინომომსახურებისხარისხის
გაუმჯობესება;
თანამედროვესამედიცინოტექნოლო
გიებისდანერგვითადაგამოყენებითა
ვადობისმაჩვენებლებისშემცირება;
მოტივირებულიდაკვალიფიციურის
ამედიცინოპერსონალისჩამოყალიბე
ბადამათიცოდნისდაუნარ-
ჩვევებისგაუმჯობესება;
მკურნალობისხარისხისკონტროლის
ადარეგულირებისმექანიზმებისსრუ
ლყოფა;
საუკეთესოკლინიკურშედეგებთანდა
კავშირებულისამედიცინოჩარევების
პრაქტიკაშიდანერგვა

სამედიცინომომსახურებისხარისხის
გაუმჯობესება;
თანამედროვესამედიცინოტექნოლო
გიებისდანერგვითადაგამოყენებითა
ვადობისმაჩვენებლებისშემცირება;
მოტივირებულიდაკვალიფიციურის
ამედიცინოპერსონალისჩამოყალიბე
ბადამათიცოდნისდაუნარ-
ჩვევებისგაუმჯობესება;
მკურნალობისხარისხისკონტროლის
ადარეგულირებისმექანიზმებისსრუ
ლყოფა;
საუკეთესოკლინიკურშედეგებთანდა
კავშირებულისამედიცინოჩარევების
პრაქტიკაშიდანერგვა

სამედიცინომომსახურებისხარისხის
გაუმჯობესება;
თანამედროვესამედიცინოტექნოლო
გიებისდანერგვითადაგამოყენებითა
ვადობისმაჩვენებლებისშემცირება;
მოტივირებულიდაკვალიფიციურის
ამედიცინოპერსონალისჩამოყალიბე
ბადამათიცოდნისდაუნარ-
ჩვევებისგაუმჯობესება;
მკურნალობისხარისხისკონტროლის
ადარეგულირებისმექანიზმებისსრუ
ლყოფა;
საუკეთესოკლინიკურშედეგებთანდა
კავშირებულისამედიცინოჩარევების
პრაქტიკაშიდანერგვა

ცდო
მილ
ების
ალბ
ათო

დაბალი ალბათობა

10სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურქვეპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
ქვეპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
11ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელისაბოლოომონაცემები.



ბა
(%/ა
ღწე
რა)
შესა
ძლო
რისკ
ები

სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა

განხორციელების ვადები12 - მიმდინარე

1.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი
სოციალური უზრუნველყოფა 29 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსსოციალურ საკითხთადაფსიქოლოგიურიმხარდაჭერისდეპარტამენტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებებს, ფიზიკური
რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამას, სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სამინისტროს სისტემის
ქვედანაყოფებში მისაღები კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგის,
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმების, დაჭრილ/დაშავებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის, გრძელვადიან სამკურნალო შვებულებაში მყოფი დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფსიქოლოგიური
სკრინინგის ღონისძიებებს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისეფექტიანიპროგრამის განხორციელება.

12იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და
დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.
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საბაზისო
მაჩვენებელი14

სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის განხორციელდება სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები.
განხორციელდებაბენეფიტების მოძიება, როგორც სახელმწიფო პროგრამების კუთხით, ასევე არასამთავრობო და კერძო
ორგანიზაციებიდან. ხორციელდება სამხედრო მოსამსახურეების ინფორმირებულობის გაზრდა მოძიებული და არსებული რესურსების
შესახებ. სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სამინისტროს სისტემის ქვედანაყოფებში მისაღები
კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგი,
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმება, სუიციდის პრევენციის პროგრამის
ფარგლებში ლექციების ჩატარება, დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია/ რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში
ჩართულობის ხელშეწყობა.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

შეიარაღებულ ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება და არსებული საჭიროებების
ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება.

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლო რისკები ბიუჯეტზე დამოკიდებული პროექტების შეფერხება, უცხოელ პარტნიორებზე დამოკიდებულება მათ მიერ დაფინანსებულ
პროგრამებში.

1.3 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა29 03 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსპირადიშემადგენლობის (სამხედროდასამოქალაქომოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების
ჯანმრთელობისდაზღვევისუზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. შეიარაღებული
ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო
აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

13სპეციფიკისგათვალისწინებით, საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურქვეპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
ქვეპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
14ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



მოსალოდნელი შუალედური შედეგები
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების,
სამოქალაქო პირების სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება. მათი საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; სამხედრო ქვედანაყოფეების
სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგების შევსება.
მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება, სამედიცინო ავტოტექნიკთ დაკომპლექტება.
სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება;
ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის
ხარისხობრივი გაუმჯობესება;
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებაში ხელშეწყობა.
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1 საბაზისო

მაჩვენებელი16

განხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; შეიარაღებული ძალების
სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. ასევე, სამხედრო მოსამსახურეების,
სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს სანიტარულ-
ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოები.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

საქართველოსთავდაცვისსამინისტროსპირადიშემადგენლობისდა
მათი ოჯახის წევრების
ჯანმრთელობისდაზღვევისუზრუნველყოფა; საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობისათვის
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება. სამედიცინო
მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა. შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების
სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი
სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული
სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება
თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.
ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-
დეზინსექცია-დერატიზაციის ხარისხობრივი გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობის
დაზღვევის პაკეტის
პირობების
გაუმჯობესება და
სერვისების
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა სამხედრო
მოსამსახურეებისა
და მათი ოჯახის
წევრებისთვის;
სამედიცინო
მხარდაჭერის როლი
2 დონის
ჩამოყალიბება და
აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა.
შეიარაღებული

თანამედროვე,
ხარისხიანი
ამბულატორიული
და სტაციონარული
სამედიცინო
მომსახურებით
უზრუნველყოფილი
პირადი
შემადგენლობა;
ჯანმრთელობის
დაზღვევის პაკეტის
პირობების
გაუმჯობესება და
სერვისების
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა სამხედრო
მოსამსახურეებისა

თანამედროვე,
ხარისხიანი
ამბულატორიული
და სტაციონარული
სამედიცინო
მომსახურებით
უზრუნველყოფილი
პირადი
შემადგენლობა;
ჯანმრთელობის
დაზღვევის პაკეტის
პირობების
გაუმჯობესება და
სერვისების
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა სამხედრო
მოსამსახურეებისა

15სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურქვეპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
ქვეპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
16ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელისაბოლოომონაცემები.



ძალების
ქვედანაყოფების
სამედიცინო
ავტოტექნიკით
დაკომპლექტება,
ხარჯვადი
სამედიცინო
მარაგების შევსება,
აგრეთვე
მოძველებული
სამედიცინო
აღჭურვილობის
ეტაპობრივი
ჩანაცვლება-
განახლება
თანამედროვე
სტანდარტებისა და
მოთხოვნების
შესაბამისად.
ქვედანაყოფებში
სანიტარულ-
ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობის
ვაქცინაცია-
იმუნიზაციისა და
დეზინფექცია-
დეზინსექცია-
დერატიზაციის
ხარისხობრივი
გაუმჯობესება;

და მათი ოჯახის
წევრებისთვის;
თანამედროვე
სამედიცინო
აღჭურვილობით,
სამედიცინო
ხარჯვადი და
არახარჯვადი
მარაგებით,
სამედიცინო
ავტოტექნიკით
უზრუნველყოფილი
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფები;
შეიარაღებულ
ძალებში
პრევენციული
მედიცინის
განვითარება.
სამხედრო საველე
და ჰოსპიტალური
მედიცინის
განვითარება;
სამედიცინო
პერსონალის
პროფესიული
დონის ამაღლება.

და მათი ოჯახის
წევრებისთვის;
თანამედროვე
სამედიცინო
აღჭურვილობით,
სამედიცინო
ხარჯვადი და
არახარჯვადი
მარაგებით,
სამედიცინო
ავტოტექნიკით
უზრუნველყოფილი
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფები;
შეიარაღებულ
ძალებში
პრევენციული
მედიცინის
განვითარება.
სამხედრო საველე
და ჰოსპიტალური
მედიცინის
განვითარება;
სამედიცინო
პერსონალის
პროფესიული
დონის ამაღლება.

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

განხორციელების ვადები17 - მიმდინარე



პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი18 -29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები

განმახორციელებელი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ს.ს.ი.პ. კიბერუსაფრთხოების ბიურო.

პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს19

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება.
თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა.

კავშირგაბმულობისდაინფორმაციულისისტემებისგანვითარებაშეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის
მხარდასაჭერად.ქვეპროგრამა, ასევე მოიცავსკავშირგაბმულობისსერვისების, ინტერნეტისადასაფოსტომომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, პროგრამა მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდას. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების
შემუშავებას და დანერგვას. ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვას რაც მოიცავს ადამიანური
რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების
შემუშავებას და დანერგვას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების შექმნა, რომლის მიზანია ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე
შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების
სრული აღდგენა უმოკლეს დროში.
თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი
სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან.

18ივსებამხარჯავი დაწესებულების ყველა პროგრამაზე;
19ივსება იმ შემთხვევაში თუ პროგრამაწარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.



უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე; შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების
მუშაუნარიანობის/ ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო
რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია.

თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების უწყვეტობის
უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება.ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები20

№ 2019-2022წწ
1. საბაზისო მაჩვენებელი21 შემუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი.

განხორციელდება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.
გაუმჯობესდება არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები და მოხდება კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების
პრევენცია, მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა.
შეიქმნება შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი
ფუნქციონირებადი ქსელი.
2018 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელ
სერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება;დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურის
მოდერნიზაცია.

მიზნობრივი მაჩვენებელი ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარდებთან.
ინსტიტუციონალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად  მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნება.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა.
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში კიბერსაფრთხეებისშესახებცნობიერების ამაღლება.
კიბერრეზერვისტთა შესაძლებლობების ამაღლება.
არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა;
შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების არსებული ქსელის
შენარჩუნება;
ქვედანაყოფების დაკომპლექტების არსებული დონის შენარჩუნება;
უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა
განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები (EnterpriseResourcePlanning 3 მიმართულებით),
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა.
არსებული სერვისების უწვეტობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

ცდომილების ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლო რისკები ადამიანური რესურსებისნაკლებობა და კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში არსებული კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებისინფრასტრუქტურის მდგრადობა შესაბამის საფრთხეებთან.
დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი

20სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
პროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
21ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



№ 2019-2022წწ
ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება.

განხორციელების ვადები22მიმდინარე

1.4 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

2904-01კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს23

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება.
თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების შექმნა, რომლის მიზანია ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე
შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების
სრული აღდგენა უმოკლეს დროში.
თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი
სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები24

22იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს
პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“;
23ივსება იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.
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მაჩვენებელი
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შემუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
განხორციელდება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.
გაუმჯობესდება არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები და მოხდება კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია, მოსალოდნელი
საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

ინფორმაციული უსაფრთხოების
მარეგულირებელი სამართლებრივი
ბაზის დახვეწა.
ინფორმაციული უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად
მაღალკვალიფიციური კადრების
მოზიდვა.
ინფორმაციული და ქსელური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში
კიბერსაფრთხეებისშესახებცნობიერებ
ის ამაღლება.
კიბერრეზერვისტთა რაოდენობის
გაზრდა.

ინფორმაციული უსაფრთხოების
მარეგულირებელი სამართლებრივი
ბაზის თავსებადობა საერთაშორისო
სტანდარდებთან.
ინსტიტუციონალური მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად
მაღალკვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გასაუმჯობესებლად თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა.
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში
კიბერსაფრთხეებისშესახებცნობიერებ
ის ამაღლება.
კიბერრეზერვისტთა
შესაძლებლობების ამაღლება.

ინსტიტუციონალური მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად
მაღალკვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გასაუმჯობესებლად თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა.
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში
კიბერსაფრთხეებისშესახებცნობიერებ
ის ამაღლება.
კიბერრეზერვისტთა
შესაძლებლობების ამაღლება.

ინსტიტუციონალური მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად
მაღალკვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გასაუმჯობესებლად თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა.
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში
კიბერსაფრთხეებისშესახებცნობიერებ
ის ამაღლება.
კიბერრეზერვისტთა
შესაძლებლობების ამაღლება.

ცდომილები
ს ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა

შესაძლო
რისკები

ადამიანური რესურსებისნაკლებობა
და კვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში
არსებული კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების
სუბიექტებისინფრასტრუქტურის
მდგრადობა შესაბამის
საფრთხეებთან.

ადამიანური რესურსებისნაკლებობა
და კვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში
არსებული კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების
სუბიექტებისინფრასტრუქტურის
მდგრადობა შესაბამის
საფრთხეებთან.

ადამიანური რესურსებისნაკლებობა
და კვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში
არსებული კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების
სუბიექტებისინფრასტრუქტურის
მდგრადობა შესაბამის
საფრთხეებთან.

ადამიანური რესურსებისნაკლებობა
და კვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში
არსებული კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების
სუბიექტებისინფრასტრუქტურის
მდგრადობა შესაბამის
საფრთხეებთან.

განხორციელების ვადები26მიმდინარე

24სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურქვეპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
ქვეპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
25ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.
26იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს
ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.
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კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი -საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-6 კავშირგაბმულობისა და
ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტი; საქართველო თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კავშირგაბმულობისდაინფორმაციულისისტემებისგანვითარებაშეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის
მხარდასაჭერად.ქვეპროგრამა, ასევე მოიცავსკავშირგაბმულობისსერვისების, ინტერნეტისადასაფოსტომომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, პროგრამა მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდას. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების
შემუშავებას და დანერგვას. ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვას რაც მოიცავს ადამიანური
რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების
შემუშავებას და დანერგვას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე; შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების
მუშაუნარიანობის/ ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო
რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია.

27ივსება იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.



თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების უწყვეტობის
უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება.ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები28

№ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი
1 საბაზისო

მაჩვენებელი29

შეიქმნება შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი
ფუნქციონირებადი ქსელი.

2018 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელ სერვისების რეალურ
რეჟიმში გაშვება;დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

არსებული კავშირგაბმულობის და
ინფორმაციული სისტემების
რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და
საიმედოობის გაზრდა;
შეიარაღებული ძალების
სტრატეგიული, ოპერატიული და
ტაქტიკური მართვისა და
კონტროლის სისტემების არსებული
ქსელის შენარჩუნება;
ქვედანაყოფების დაკომპლექტების
არსებული დონის შენარჩუნება;

განვითარებული
ინფრასტრუქტურა;
ავტომატიზებული ბიზნეს
პროცესები
(EnterpriseResourcePlanning 3
მიმართულებით),
საინფორმაციო ტექნოლოგიების
პოლიტიკის დოკუმენტების,
წესების და სტანდარტების
განვითარება, ახლის შექმნა

არსებული
კავშირგაბმულობის და
ინფორმაციული სისტემების
რესურსის აღდგენა-
შენარჩუნება და საიმედოობის
გაზრდა; შეიარაღებული
ძალების სტრატეგიული,
ოპერატიული და ტაქტიკური
მართვისა და კონტროლის
სისტემების არსებული
ქსელის შენარჩუნება;
ქვედანაყოფების
დაკომპლექტების არსებული
დონის შენარჩუნება;

განვითარებული
ინფრასტრუქტურა;
ავტომატიზებული ბიზნეს
პროცესები
(EnterpriseResourcePlanning 3
მიმართულებით),
საინფორმაციო

არსებული
კავშირგაბმულობის და
ინფორმაციული სისტემების
რესურსის აღდგენა-
შენარჩუნება და
საიმედოობის გაზრდა;
შეიარაღებული ძალების
სტრატეგიული,
ოპერატიული და
ტაქტიკური მართვისა და
კონტროლის სისტემების
არსებული ქსელის
შენარჩუნება;
ქვედანაყოფების
დაკომპლექტების არსებული
დონის შენარჩუნება;

უსაფრთხოებისა და
მონიტორინგის სისტემების
დანერგვა
განვითარებული
ინფრასტრუქტურა;

არსებული კავშირგაბმულობის და
ინფორმაციული სისტემების რესურსის
აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის
გაზრდა; შეიარაღებული ძალების
სტრატეგიული, ოპერატიული და
ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის
სისტემების არსებული ქსელის შენარჩუნება;
ქვედანაყოფების დაკომპლექტების
არსებული დონის შენარჩუნება;

უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის
სისტემების დანერგვა/ განვითარება
განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები
(EnterpriseResourcePlanning 3
მიმართულებით),
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის
დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების
განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა.
არსებულბული სერვისების უწვეტობისა და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

28სპეციფიკისგათვალისწინებით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულადსენსიტიურქვეპროგრამებთანმიმართებაშისასურველია ერთ-ერთინდიკატორადმიეთითოს
ქვეპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი;
29ივსება 2018 წლის ბოლომდე მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



დადანერგვა.
არსებულბული სერვისების
უწვეტობისა და უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

ტექნოლოგიების პოლიტიკის
დოკუმენტების, წესების და
სტანდარტების განვითარება,
ახლის შექმნა და დანერგვა.
არსებულბული სერვისების
უწვეტობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

ავტომატიზებული ბიზნეს
პროცესები
(EnterpriseResourcePlanning 3
მიმართულებით),
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
პოლიტიკის დოკუმენტების,
წესების და სტანდარტების
განვითარება, ახლის შექმნა
და დანერგვა.
არსებულბული სერვისების
უწვეტობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა დაბალი ალბათობა

შესაძლო
რისკები

დამოკიდებულება (პრობლემები)
სერვისის/პროდუქციის
მომწოდებლებზე; ტექნიკური და
ტექნოლოგიური განვითარების
მაღალი ტემპის გამო არსებული
სისტემების მოძველება.

დამოკიდებულება
(პრობლემები)
სერვისის/პროდუქციის
მომწოდებლებზე; ტექნიკური
და ტექნოლოგიური
განვითარების მაღალი ტემპის
გამო არსებული სისტემების
მოძველება.

დამოკიდებულება
(პრობლემები)
სერვისის/პროდუქციის
მომწოდებლებზე;
ტექნიკური და
ტექნოლოგიური
განვითარების მაღალი
ტემპის გამო არსებული
სისტემების მოძველება.

დამოკიდებულება (პრობლემები)
სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე;
ტექნიკური და ტექნოლოგიური
განვითარების მაღალი ტემპის გამო
არსებული სისტემების მოძველება.

განხორციელების ვადები30 -მიმდინარე

პროგრამისდასახელება: ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამულიკოდი: 29 05

განმახორციელებელი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პროგრამისაღწერადამიზანი:

30იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და
დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად და განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.



პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები გამართული და სათანადოდ აღჭურვილი
ინფრასტრუქტურით, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში შეასრულონ. პროგრამა
მოიცავს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებასა
და განვითარებას. კერძოდ:

 სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია;
 ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა;
 საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია;

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:
შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონები.
(საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საპარკო-სამეურნეო და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა). სათანადოდ მოწყობილი
საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019-2022წწ
1. საბაზისომაჩვენებელი ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად,

მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის
საჭირო ღონისძიებების განხორციელება

მიზნობრივიმაჩვენებელი 2019-2022 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით
გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება

ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) 10-15%
შესაძლორისკები წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება,

დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება.

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

პროგრამისდასახელება: საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები

პროგრამულიკოდი: 29 06

განმახორციელებელი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პროგრამისაღწერადამიზანი:

ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით
წარმოებულ “მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა” (RSM) და “ნატოს რეაგირების ძალებში” (NRF) მონაწილეობა.



ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური
თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა - EUTM
Mali) მონაწილეობა.

პროგრამამოიცავსსაერთაშორისოსამშვიდობომისიებშისაქართველოსშეიარაღებულიძალებისქვედანაყოფებისმონაწილეობასთანდაკავშირებულხარჯე
ბს (საერთაშორისოსამშვიდობომისიებშიმონაწილექვედანაყოფებისპერსონალისსაზღვარგარეთ მივლინების,
იმუნიზაციის,სამედიცინოდასანივთექონებისშეძენის და ინტერნეტისმომსახურებისხარჯებს);ასევე,
გადასროლისწინამომზადებისთვისსაჭიროსაბრძოლომასალისშეძენისხარჯებს.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:

შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019-2022წწ
1. საბაზისომაჩვენებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს

სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის
მისიებში.

მიზნობრივიმაჩვენებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს
სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის
მისიებში.

ცდომილებისალბათობა
(%/აღწერა)

საშუალო ალბათობა

შესაძლორისკები საშუალოვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ნატოს “მტკიცე მხარდაჭერის მისია”
(RSM) და ევროკავშირის მისიები არსებული სახით დასრულდეს ან გაგრძელდეს
სხვა ფორმატით.

განხორციელებისვადები:მიმდინარე



პროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
პროგრამულიკოდი: 29 07

განმახორციელებელი: ს.ს.ი.პ. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა";ს.ს.ი.პ. გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. ინსტიტუტი ოპტიკა; ს.ს.ი.პ. სოხუმის ილია ვეკუას
ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

პროგრამისაღწერადამიზანი:
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და
აღდგენა.

მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და
ოპტიმიზაცია.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში
სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება.

საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:
განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019-2022წწ

1. საბაზისომაჩვენებელი სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი
სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა.



მიზნობრივიმაჩვენებელი სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო
კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ
ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო
კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა
გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო
კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება.

ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) დაბალი-საშუალო ალბათობა

შესაძლორისკები მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.6. ქვეპროგრამისდასახელება: სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარება
პროგრამულიკოდი: 29 07 01

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით,
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სამეცნიერო ცენტრის
მშენებლობა,ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების,იარაღისა და სამხ.ტექნიკის დახარისხება, შეფასება,უტილიზაცია, ფეთქებადი
ნივთიერებების გადამუშავება, სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიური სამუშაოები, ტროტილის
გამოდნობა საარტილერიო ჭურვებიდან; საავიაციო რაკეტებისა და  ბომბების  გაუვნებელყოფა, გადამუშავება და განადგურება.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, ახალი ჩარხ დანადგარების შეძენა, პროდუქციის ექსპორტის გაზრდა,   სამეცნიერო ცენტრის შექმნა,
სამხედრო მასალების მოწყობილობების კვლევა და განვითარება, მეცნიერული კვლევების და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოების ჩატარება,
ახალი საწარმოო მიმართულებების ათვისება, სამეცნიერო და ეკონომიკური პოტენციალის შექმნა, სამოქალაქო და ორმაგიდანიშნულების
პროდუქციის სპექტრის და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა.



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩვენებელ

ი31
სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის
რაოდენობა , ტროტილისგამოდნობასაარტილერიოჭურვებიდან;
საავიაციორაკეტებისადაბომბებისგაუვნებელყოფა,შეთანხმებასეუთო-სადა „დელტა“-
სშორისაღნიშნულიპროექტისგანხორციელებაზეპროექტის -
„ჰექსოგენისშემცველისაარტილერიოჭურვებისუტილიზაცია,საავიაციობომბებისგაუვნებელყოფა,
გადამუშავებადაგანადგურება“პროექტისძირითადიამოცანაასაქართველოსსამხედრობაზებშირუსეთისშეიარაღებულიძალებისმიე
რდატოვებულივადაგასული, ჩამოწერილიდაზენორმატიულისაბრძოლომასალებისაგანგამოწვეულირისკებისშემცირება,
ბაზებისმიმდებარეტერიტორიაზემცხოვრებიმოსახლეობისადაგარემოსდაცვამოსალოდნელიხიფათისაგან.

მიზნობრივიმაჩვენებე
ლი

სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის
განვითარებაში, საგრანტო პროექტების შესრულება
გამოყოფილი დაფინანსებების ფარგლებში, ტერიტორიაზე
განაღმვითი სამუშაოების , ხარისხის კონტროლისა და
ხარისხის უზრუნველყოფის ჩატარება. ტერიტორიის
ეკოლოგიური მონიტორინგი. ექსპორტზე გატანილი
ჯავშანმანქანები, ჯავშანჩაფხუტი, ჯავშანჟილეტი და
ნაღმტყორცნები. გაიზარდა განაღმული ტერიტორიების
მოცულობა .

ცდომილებისალბათო
ბა (%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

31ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



შესაძლორისკები

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.7. ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში
პროგრამულიკოდი: 29 07 02

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა; მრავალფუნქციური დანიშნულების ახალი მასალების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება; ვადაგასული
დენთების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა; ქართული წარმოების ჯავშანმანქანის გამოცდა აფეთქების ზემოქმედებაზე და
დაცვის დონის შეფასება ნატოს სტანდარტების მიხედვით; არასანქცირებული აფეთქებისგან დაცვის სისტემების დამუშავება; სხვადასხვა
დანიშნულების მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშება და დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა; სამოქალაქო და სამხედრო ობიექტებზე
ვენტილაციის დაპროექტება; ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზი; სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ბრუნვასთან დაკავშირებული ნორმატიული
დოკუმენტაციის სრულყოფა; სპეციალური მილსადენი სატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ტექნოლოგიების შემუშავება და დაპროექტება;
საბადოთა რაციონალური ათვისების ტექნოლოგიების შემუშავება; სამხედრო-საინჟინრო კადრების მომზადების სფეროში განათლების სარდლობის
პროგრამებში მონაწილეობა; განათლების სფეროში; სამთო-მომპოვებელი ობიექტების ეკოლოგიური უსაფრთხოება; ქანების, საშენი მასალების
თვისებები, კვლევა და ხარისხის კონტროლი საველე და ლაბორატორიულ პირობებში; საკონსტრუქტორო კვლევები, დაპროექტება. ტურისტული,
სასოფლო-სამეურნეო და სამხედრო დანიშნულების საბაგირო სატრანსპორტო სისტემების დამუშავება და კვლევა. სამხედრო ინფრასტრუქტურის
ობიექტებზე გეოტექნიკური კვლევების წარმოება

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
ჩატარებული კვლევების ბაზაზე დამუშავდება ახალი ტექნოლოგიები; შემუშავდება ღონისძიებები საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით; ჩატარდება სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები გამოცდის მეთოდების
სრულყოფის მიზნით; დამუშავდება ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო დოკუმენტაცია;

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები



№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩვენებელ

ი32
2018 წლის განმავლობაში დამუშავდება11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი (მათ შორის - 6 „გრიფით საიდუმლო“) თავდაცვის სამინისტროდან და სსსტც სსიპ
„დელტა“-დან მიღებული დავალებების საფუძველზე - დამუშავდება 30 სხვადასხვა სამშენებლო პროექტები. გამოქვეყნდება 25-ზე მეტი პუბლიკაცია; სამეცნიერო
კვლევითი სამუშაოების შედეგები წარმოდგენილი იქნება 30-მდე კონფერენციაზე.

მიზნობრივიმაჩვენებე
ლი

2019წ.- 11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი; 30 სამეცნიერო სტატია; 25
სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო პროექტი. 30 კონფერენციაში
მონაწილეობა.
2020წ.-11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი; 30 სამეცნიერო სტატია; 30
სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო პროექტი.
30 კონფერენციაში მონაწილეობა
2021წ.-11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი; 35 სამეცნიერო სტატია; 30
სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო პროექტი. 35 კონფერენციაში
მონაწილეობა
2022წ.- 11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი; 35 სამეცნიერო სტატია; 30
სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო პროექტი. 35 კონფერენციაში
მონაწილეობა

ცდომილებისალბათო
ბა (%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლორისკები არასაკმარისმა დაფინანსებამ შეიძლება გამოიწვიოს
მნიშვნელოვანი პროექტების შეჩერება და
მაღალკვალიფიციური კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

32ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



1.3 ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში

პროგრამულიკოდი: 29 07 03

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
ნახევარგამტარული,თერმოელექტრონული, რადიოელექტრონული და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების, ადგილობრივი ნედლეულის
გადამუშავებით მიღებული კომპოზიციური მასალებისაგან სხვადასხვა დანიშნულების კერამიკული ნაკეთობების შექმნა. მართვის
ელექტრონული სისტემების დამუშავება-შექმნა. განხორციელდება, როგორც ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები, ასევე ახალი
საბაზო ტექნოლოგიების დამუშავება და ახალი მასალების მიღება, ნაკეთობების, ხელსაწყო-მოწყობილობების და სისტემების შექმნა.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
ინოვაციური ტექნოლოგიები, ახალი ნახევარგამტარული, ზეგამტარული და კომპოზიციური მასალები და სხვადასხვა ფუნქციური
დანიშნულების კერამიკული ნაკეთობები, რადიოელექტრონული მოწყობილობები, მართვის ელექტრონული და სენსორული სისტემები
(მ.შ. ნახევარგამტარული ნეიტრონული დეტექტორები და სხვა სპეციალური დანიშნულების დეტექტორები და სენსორები) და
პროგრამული უზრუნველყოფა, საექსპერტო სამუშაოები, ინსტიტუტის საწარმოო-ტექნოლოგიურიშესაძლებლობების განვითარება(მ.შ
ახალი მაღალტემპერატურული (22000C) ვაკუუმური დანადგარის შექმნა).

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩვენებელი

33
ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისხელშეწყობისადაეკონომიკურგანვითარებაშიმონაწილეობისმიზნითდამუშავდებაინოვაციურიტექნ
ოლოგიები, ახალინახევარგამტარული, თერმოელექტრონული, ზეგამტარულიდაკომპოზიციურიმასალებიდანაკეთობები,
რადიოელექტრონულიმოწყობილობებიდამართვისელექტრონულისისტემები.

მიზნობრივიმაჩვენებე
ლი

14 სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ანგარიში,  10 ექსპერიმენტული
და საპილოტო ნიმუში და მათი გამოცდებისა და ტესტირების
ოქმები, 20 პუბლიკაცია, 12 საკონფერენციო მოხსენება, 2
პატენტი, 12-15 საექსპერტო დასკვნა

33ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



ცდომილებისალბათო
ბა (%/აღწერა)

საშუალო ალბათობა

შესაძლორისკები მაღალკვალიფიციური კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.4 ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში

პროგრამულიკოდი: 29 07 04

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
რთულ მექანიკურსისტემებში მიმდინარე დინამიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და რიცხვითი ექსპერიმენტები; სხვადასხვა სახის
მანქანების კვანძებსა და დეტალებში დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდების დამუშავება; მანქანათმშენებლობაში ტექნოლოგიური პროცესების
სრულყოფა; ნანო-ნაწილაკების შემცველი მოდიფიკატორების გამოყენებით ტრიბოლოგიის საკითხების კვლევა; თბოენერგეტიკულ დანადგარების
მუშა პროცესების ეფექტურობისა და ეკოლოგიურობის გაუმჯობესების გზების ძიება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მობილური
სატრანსპორტო საშუალების დამუშავება; ინსტიტუტში დამუშავებული ორიგინალური მინი-მობილური მანქანის დაყვანა-სრულყოფის სამუშაოები;
ადგილობრივი ნედლეულისა და პოლიმერული ნარჩენების ბაზაზე მაღალტექნიკური პარამეტრების მქონე მასალების მიღების ტექნოლოგიის
შემუშავება; ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით მაღალტემპერატურული მასალების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება-დახვეწა;
სპეციალური დანიშნულების მობილური ტექნიკის ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის სტანდარტების საგამოცდო პროგრამებისა და მეთოდიკების
ქართული ვერსიების მომზადება.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისათვის საჭირო დისტანციური მართვის მობილური პლატფორმების საცდელი ნიმუშების დაყვანა-
დახვეწის სამუშაოების ჩატარება და გამოცდები; ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მანქანათმშენებლობასა და სხვა დარგებისათვის განკუთვნილი
პოლიმერული კომპოზიტების დამუშავება; სპეციალური დანიშნულებისა და სხვადასხვა ტექნიკის მოდერნიზაცია და სრულყოფა (განვითარება);
მობილური სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ნორმატული დოკუმენტების დამუშავება.



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩ

ვენებელი34
11 სამეცნ. ტექნ. ანგარიში, 30 სამეც. სტატია, 10 საკონფერენ. მოხსენება,  2
მონოგრაფია,    3 პატენტი;

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

11 სამეცნ. ტექნ. ანგარიში, 30 სამეც.
სტატია, 14 საკონფერენ. მოხსენება,
2 მონოგრაფია, 4 პატენტი

10 სამეცნ. ტექნ. ანგარიში, 30 სამეც.
სტატია,  12 საკონფერენ. მოხსენება,    1
მონოგრაფია,   3 პატენტი.

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

მაღალი ალბათობა

შესაძლორის
კები

მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა
კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.5 ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში

პროგრამულიკოდი: 29 07 05

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. ინსტიტუტი „ოპტიკა“

34ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
ოპტო-ელქტრონული ხელსაწყოს შესწავლა და მათ ბაზაზე გაუმჯობესებული ან ახალი კონსტრქუციის მქონე ექსპერიმენტალური ნიმუშების შექმნა.
ოპტიკური სისტემების გათვლა, გაზომვა, (ობიექტივი, ოკულარი) მოდელირება. ორგანული მინის გაჩარხვა გაპრიალება და
შემდოგომიდიელექტრიკული ან ანტირეფლექტური საფარით დაფარვა. ხორციელდება ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით კვლევა, რომლის
ძირითადი მიზანია უსაფრთხო და პერსპექტიული განახლებადი (მზის) ენერგიაზე მომუშავე პროდუქციის შექმნა. შუშის დამუშავების ტექნოლოგიის
შემუშავება.თხევადი ლინზების ტექნოლოგიის შესწავლა და დამუშავება. მწობრიდან გამოსული ოპტიკური და ოპტოლექტრონული ხელსაწყოების
დიაგნოსტიკა და შემდგომი შეკეთება. საექსპერტო მომსახურება.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
კონკურენტუნარიანი ოპტიკური და ოპტიკურ-ელექტრონული ხელსაწყოების შექმნა. მზის ენერგიაზე მომუშავე კონკურენტ უნარიანი, ენერგო-
ეფექტური სისტემების შექმნა და მისი შემდგომი რეალიზაცია. დამუშავება. მწობრიდან გამოსული ოპტიკური და ოპტოლექტრონული ხელსაწყოების
დიაგნოსტიკა და შემდგომი შეკეთება

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩ

ვენებელი35
რეალისტური გათვლა დაგეგმა, კვლევითი ღირებულება, ეკონოკური ეფექტიანობა

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

პროფესიანალი კადრების დამატება

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლორის
კები

მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა
კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

35ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



1.6 ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში

პროგრამულიკოდი: 29 07 06

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
კვლევითი და ტექნოლოგიური საქმიანობის სრულყოფა ლითონების, ლითონური მასალებისა და ნაკეთობების ხარისხის გაუმჯობესების
და მათი მიღების ახალი ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავების მიზნით. აგრეთვე ბუნებრივი რესურსების და წარმოების ნარჩენების
რაციონალური გამოყენება.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
-განვითარდება ინოვაციური ტექნოლოგიები: ახალი ლითონური, ლითონკერამიკული, კომპოზიციური და ნახევარგამტარული მასალების მისაღებად.
(ფოლადები, ალუმინის ჯავშან ფილები, რადიაციამედეგი ნახევარგამტარული მასალები და მზის ენერგიის ფოტოელექტრული გარდამქმნელები);
-წარმოების ნარჩენების რაციონალურად გადამუშავების შედეგად გაუმჯობესდება რეგიონების (ტყიბული, ჭიათურა, რუსთავი) ეკოლოგიური
მდგომარეობა;
-დამუშავდება სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის კოროზიისაგან დაცვის რეკომენდაციები;
-დამუშავდება ტექნოლოგია ნანოლიგატურებისა და ცვეთამედეგი კომპოზიციური ნანოკრისტალური სალი შენადნობების მისაღებად;
-მიღებული და შესწავლილი იქნება მაღალმტკიცე ჭედადი თუჯების გამოდნობის ტექნოლოგია;
-დამუშავდება კონსტრუქციები და მასალის ხარისხის უზრუნველყოფის ინოვაციური ტექნოლოგიები სამხედრო ტექნიკის საბრძოლო-
საექსპლუატაციო მაჩვენებლების ასამაღლებლად;
-რადიაციული უსაფრთხოების მიზნით შეიქმნება რადიაციულად მდგრადი ნახევარგამტარული ხელსაწყო რადიოაქტიური ნუკლიდებით
დაბინძურებული წყლების და აგრეთვე საქართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონის წყალსატევების მონიტორინგის განსახორციელებლად და
ქ.თბილისშიასტმოსფეროს რადიაქტიური დაბინძურების დასადგენად;



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

1 საბაზისომაჩვენებელ
ი36

სამეცნიერო-კვლევუთი ანგარიშები, საპილოტე და საცდელი-საწარმოო ნიმუშები, მათი  გამოცდებისა და ტესტირების ოქმები;
მიღებული მასალის ხარისხის დამადასტურებელი საბუთით,  მიღებული ახალი შედეგები  გამოქვეყნდება და მოხსენდება სამეცნიერო
კონფერენციებზე,   სიმპოზიუმებსა და სემინარებზე;შედეგები შეიძლება შეფასდეს გამოქვეყნებული მონოგრაფიებით, პრეპრინტებით,
სტატიებითა და პატენტებით;შესაბამისი პროფილის კვალიფიციური ექსპერტების დასკვნებით.

მიზნობრივიმაჩვენებ
ელი

15 კვლევითი პროექტი. (მათ შორის 4 პროექტი გრიფით საიდუმლო)
25 სამეცნიერო სტატია. 15 კონფერენცია 5-6 პატენტი
საკონსტრუქტორო, საამშენებლო -სარემონტო და სარეკონსტრუქციო
სამუშაოები

ცდომილებისალბათ
ობა (%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

1.7 ქვეპროგრამისდასახელება: სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში

პროგრამულიკოდი: 29 07 07

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ს.ს.ი.პ. მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
დიოდურ მატრიცაზე ოპერატიული მეხსიერების ხელსაწყოს შექმნა მემრისტორის გამოყენებით; მაღალი ხარისხის გარდამავალ მეტალთა
დიელექტრიკული ფენების; ნახევარგამტარული მასალების (მესამე ჯგუფის ნიტრიდების) მიღების ტექნოლოგიის შექმნა და შესწავლა;
ფოტოდეტექტორული ნაკეთობების დემონსტრირება მატრიცების სახით, მათი ოპტიკური და ენერგეტიკული მახასიათებლების დადგენა და
დიაგნოსტიკა სინათლის სპექტრის სხვადასხვა არეში; ფოტოდეტექტორული ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგია, გალიუმის ოქსიდის მიღება და
გამოყენება სხვადასხვა მიკრო და ნანო ხელსაწყოებში, ახალი ტიპის მაგნეტრონული დანადგარის შექმნა და ავტომატიზაცია.

36ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
მემრისტორში გამოყენებული იქნება ახალი ოქსიდურიფირები,მიღებული იქნება იმპულსურძაბვიანიმაგნეტრონული გაფრქვევა
სხვადასხვა მასალებისთვის,შესწავლილი იქნება ასალი მასალა –გალიუმის ოქსიდი სხვადასხვა დანიშნულებისთვის.
მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019 წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩვენებელ

ი37
12 სამეცნიერო–კვლევითი პროექტი (მათ შორის 2 პროექტი გრიფით საიდუმლო)
5 სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ ჟურნალებში. 3 კონფერენცია, 3 პატენტი.
სამეცნიერო–კვლევითი პროექტების შესაბამისი ანგარიშები, სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი
განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა.

მიზნობრივიმაჩვენებ
ელი

12 პროექ. 8 სტატია;, 2 პატენტი; 6 კონფერენცია
სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის
განვითარებაში, სამთო ინჟინერიაში, მიკრო და
ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში.

ცდომილებისალბათ
ობა (%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

შესაძლორისკები მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება

განხორციელებისვადები:მიმდინარე

პროგრამისდასახელება:თავდაცვისშესაძლებლობების განვითარება
პროგრამულიკოდი: 29 08

განმახორციელებელი: საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო.

პროგრამისაღწერადამიზანი:
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზად უნდა იყოს შესაძლო სამხედრო აგრესიის

37ივსება 2017 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები.



შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს წინაშე არსებული
საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების
შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება.
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკისშენარჩუნებას, მოდერნიზაციას
და განვითარებას საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:
საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
№ 2019-2022წწ
1. საბაზისომაჩვენებელი

მიზნობრივიმაჩვენებელი

ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა)
შესაძლორისკები

განხორციელებისვადები:

პროგრამისდასახელება:ლოგისტიკურიუზრუნველყოფა
პროგრამულიკოდი: 29 09

განმახორციელებელი: საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო

პროგრამისაღწერადამიზანი:
პროგრამა ითვალისწინებს ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესებას, ლოგისტიკური მხარდაჭერის
უზრუნველყოფას, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელებას.
პროგრამა ასევე მოიცავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების კომუნალური უზრუნველყოფის ხარჯებს.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:
ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება (იგულისხმება ავტო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი) და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა, რაც
ხელს შეუწყობს შეიარაღებული ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლებას;
საქართველოს შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილი იქნებალოგისტიკური გეგმით გათვალისწინებული აუცილებელი მატერიალურ-
ტექნიკური საშუალებებით და მომსახურებებით.



თავდაცვისმზადყოფნისპროგრამის წარმატებით განხორციელება.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019-2022წწ
1. საბაზისომაჩვენებელი 1.2018 წლიდან ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების

გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების
რესტრუქტურიზაციაშეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, საბრძოლო მასალების შენახვის
ბაზის, ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი) საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია.
2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო

დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის.
3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებულ აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო
ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით.

მიზნობრივიმაჩვენებელი 1. შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის შენახვის
ქვეგანყოფილების და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) გაერთიანება. საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის და
ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება.
2. შიდა ნორმატიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის.

ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) დაბალი ალბათობა
შესაძლორისკები 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო.

2. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა).

განხორციელებისვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამისდასახელება:ლოგისტიკური მხარდაჭერა

პროგრამულიკოდი: 29 09 01

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
გენერალური შტაბის J-4ლოგისტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესებას, რაც თავის მხრივ მოიცავს
ლოგისტიკის მართვას, სარემონტო შესაძლებლობებს, ქვედანაყოფების ლოგისტიკურ მომარაგებას და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამოქალაქო ოფისისა და გენერალური შტაბის სატრანსპორტო მომსახურებას. ასევე, აღჭურვილობის, შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო
შესაძლებლობას.

ქვეპროგრამა მოიცავს კვების, მშრალი ულუფის და სასმელი წყლის ხარჯებს, რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს, საბრძოლო მასალის შეძენის (გარდა საბრძოლო მომზადებისთვის), ასევე მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის, რეცხვის,



ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯს, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯს,
სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ასევე, ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია საოფისე
ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის
ხარჯები. ტრანსპორტის, ავტოდასპეციალური ტექნიკის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვისა და რემონტის ხარჯები. დამატებით, გათვალისწინებულია
სამხედრო ტექნიკის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა და ტრანსპორტის, ავტო და სპეციალური ტექნიკისა და საწვავ/საპოხი მასალების
შეძენა და ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) მომსახურებისთვის, ასევე აუცილებელი სპეციალური ტექნიკის შეძენა.

ქვეპროგრამა მოიცავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების კომუნალურ უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
- მართვისა და კონტროლის მექანიზმების გამარტივება;
- ჯარების სახეობების სარდლობებთან კოორდინაციის ამაღლება;
- ქვედანაყოფების მობილურობის გაზრდა;
- შეიარაღებული ძალების სრულის სპექტრის ოპერაციების უწყვეტი მომარაგების განხორციელება.
- საქართველოს შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილი იქნება ლოგისტიკური გეგმით გათვალისწინებული აუცილებელი

მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და მომსახურებებით, რათა შენარჩუნებული იქნეს ქვედანაყოფების საბრძოლო
მზადყოფნის დონე და სასწავლო პროცესები.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები

№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი

საბაზისო მაჩვენებელი ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი) შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური
ქონების ბაზის, შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის შენახვის ქვეგანყოფილების და საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის
რესტრუქტურიზაცია (გაერთიანება).შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით,
რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის.

მიზნობრივი
მაჩვენებელი

ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის
სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების
ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო
მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის
ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი
(დასავლეთი) გაერთიანება

შეიარაღების, საბრძოლო
მასალების და სამხედრო-
ტექნიკური ქონების ბაზის
დაქვემდებარება
ლოგისტიკის ცენტრზე
(აღმოსავლეთი)

უზრუნველყოფების
ბატალიონების
ჩამოყალიბება, ცენტრების
რესტრუქტურიზაცია



მიზნობრივი
მაჩვენებელი

შიდა ნორმატიულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

შიდა ნორმატიულ
დოკუმენტებზე
დაყრდნობით საბაზისო
მაჩვენებლის შენარჩუნება

შიდა ნორმატიულ
დოკუმენტებზე
დაყრდნობით საბაზისო
მაჩვენებლის შენარჩუნება

შიდა ნორმატიულ
დოკუმენტებზე
დაყრდნობით
საბაზისო მაჩვენებლის
შენარჩუნება

ცდომილების
ალბათობა (%/აღწერა) 10 %/დაბალი ალბათობა

შესაძლორისკები დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო, ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება
(ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

განხორციელებისვადები:მიმდინარე



1.8. ქვეპროგრამისდასახელება: საბრძოლომზადყოფნის(GDRP)ლოგისტიკურიუზრუნველყოფა
პროგრამულიკოდი:29 09 02

ქვეპროგრამაწარმოადგენსახალიპოლიტიკისნაწილს:

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
გენერალურიშტაბის J-4ლოგისტიკისდაგეგმვისდეპარტამენტი

ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი:
მოიცავსსაქართველოსთავდაცვისმზადყოფნისპროგრამაში (GDRP)
მონაწილესამანევრობატალიონებისუნიფორმისადაინდივიდუალურიაღჭურვილობისდასაბრძოლომომზადებისათვისსაჭიროსაბრძოლომასალისშეძენ
ისხარჯებს.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:
თავდაცვისმზადყოფნისპროგრამის წარმატებით განხორციელება.

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგებისშეფასებისინდიკატორები
№ 2019წელი 2020წელი 2021წელი 2022წელი
1 საბაზისომაჩვე

ნებელი
თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებულ აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების
მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით.

2 მიზნობრივიმა
ჩვენებელი ქვედანაყოფების ლოგისტიკური

საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების
მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის.

ქვედანაყოფების
ლოგისტიკური
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
წვრთნების
მაღალ დონეზე
ჩატარებისათვის

ქვედანაყოფების
ლოგისტიკური
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
წვრთნების
მაღალ დონეზე
ჩატარებისათვის

ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე
ჩატარებისათვის

3 ცდომილებისა
ლბათობა
(%/აღწერა)

დაბალი ალბათობა

4 შესაძლორისკე
ბი

ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
(მატერიალური საშუალებების მოწოდების ვადების დარღვევა).

განხორციელებისვადები:მიმდინარე



სულ
მ.შ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მ.შ.
დონორები

მ.შ.
შემოსავლები

სულ
მ.შ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მ.შ.
დონორები

მ.შ.
შემოსავლები

სულ
მ.შ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მ.შ.
დონორები

მ.შ.
შემოსავლები

სულ
მ.შ.

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მ.შ.
დონორები

მ.შ.
შემოსავლები

I თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება

722,353.00 714,883.00 0.00 7,470.00 784,533.00 777,083.00 0.00 7,450.00 869,762.00 862,312.00 0.00 7,450.00 962,813.00 955,363.00 0.00 7,450.00

29 01 1 თავდაცვის მართვა 314,752.00 314,752.00 320,000.00 320,000.00 325,000.00 325,000.00 330,000.00 330,000.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,059 41,059 41,059 41,059 41,059 41,059 41,059 41,059
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 37,989 37,989 37,989 37,989 37,989 37,989 37,989 37,989
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070

29 04 4 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები

9,540.00 9,540.00 0.00 0.00 9,540.00 9,540.00 0.00 0.00 9,540.00 9,540.00 0.00 0.00 9,540.00 9,540.00 0.00 0.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 36 36 36 36 36 36
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 31 31 31 31 31 31 31 31
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 5 5 5 5 5 5 5 5

29 04 01 1 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 36 36 36 36 36 36

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 31 31 31 31 31 31 31 31
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 5 5 5 5 5 5 5 5

29 04 02 2
კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება

8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე

29 07 7
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება

43,425.00 35,955.00 0.00 7,470.00 43,405.00 35,955.00 0.00 7,450.00 43,405.00 35,955.00 0.00 7,450.00 43,405.00 35,955.00 0.00 7,450.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,460 2,460 0 0 2,460 2,460 0 0 2,460 2,460 0 0 2,460 2,460 0 0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 1,856 1,856 1,856 1,856 0 1,856 1,856 0 1,856 1,856 0
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 604 604 0 0 604 604 0 0 604 604 0 0 604 604 0 0

29 07 01 1 სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარება 35,968.00 29,968.00 6,000.00 35,968.00 29,968.00 6,000.00 35,968.00 29,968.00 6,000.00 35,968.00 29,968.00 6,000.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,763 1,763 0 1,763 1,763 0 1,763 1,763 0 1,763 1,763 0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 347 347 347 347 347 347 347 347

29 07 02 2 სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში 2,344.00 1,574.00 770.00 2,344.00 1,574.00 770.00 2,344.00 1,574.00 770.00 2,344.00 1,574.00 770.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 214 214 214 214 214 214 214 214

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 117 117 117 117 117 117 117 117
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 97 97 97 97 97 97 97 97

29 07 03 3
სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში,
ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში

1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00

2021 წელი 2022 წელი

დანართი №3.2

2019-2022 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00

კოდი N
პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში

განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და
ღონისძიების დასახელება

დაფინანსება
2019 წელი 2020 წელი

ათას ლარებში

29 07 03 3
სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში,
ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში

1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00 1,390.00 1,090.00 300.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 101 101 101 101 101 101 101 101
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 61 61 61 61 61 61 61 61
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 40 40 40 40 40 40 40 40

29 07 04 4 სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში 903.00 603.00 300.00 883.00 603.00 280.00 883.00 603.00 280.00 883.00 603.00 280.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 119 119 0 119 119 0 0 119 119 0 0 119 119 0 0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 58 58 58 58 58 58 58 58
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 61 61 61 61 61 61 61 61

29 07 05 5 სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 50 50 50 50 50 50 50
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 30 30 30 30 30 30 30 30

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 20 20 20 20 20 20 20 20

29 07 06 6
სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის სფეროში

1,585.00 1,485.00 100.00 1,585.00 1,485.00 100.00 1,585.00 1,485.00 100.00 1,585.00 1,485.00 100.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 153 0 0 153 153 0 0 153 153 0 0 153 153 0 0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 129 129 129 129 129 129 129 129
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 24 24 24 24 24 24 24 24

29 07 07 7
სამეცნიერო კვლევა  მიკრო და ნანოელექტრონულ
ტექნოლოგიაში

682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 60 60 60 60 60 60 60 60
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 45 45 45 45 45 45 45 45
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 15 15 15 15 15 15 15 15

29 08 8 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 182,260.00 182,260.00 225,000.00 225,000.00 287,000.00 287,000.00 354,400.00 354,400.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 09 9 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 172,376.00 172,376.00 0.00 0.00 186,588.00 186,588.00 0.00 0.00 204,817.00 204,817.00 0.00 0.00 225,468.00 225,468.00 0.00 0.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 09 01 2 ლოგისტიკური მხარდაჭერა 157,711.00 157,711.00 171,923.00 171,923.00 190,152.00 190,152.00 210,803.00 210,803.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 09 02 3
საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP) ლოგისტიკური
უზრუნველყოფა

14,665.00 14,665.00 14,665.00 14,665.00 14,665.00 14,665.00 14,665.00 14,665.00

II განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00II განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00



29 02 2 პროფესიული სამხედრო განათლება 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00 48,376.00 48,046.00 0.00 330.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 103 103 103 103 103 103 103 103

29 02 01 1 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 4,230.00 4,000.00 230.00 4,230.00 4,000.00 230.00 4,230.00 4,000.00 230.00 4,230.00 4,000.00 230.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 486 486 486 486 486 486 486 486

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 477 477 477 477 477 477 477 477

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 9 9 9 9 9 9 9 9
29 02 02 2 სამხედრო განათლება 15,010.00 14,910.00 100.00 15,010.00 14,910.00 100.00 15,010.00 14,910.00 100.00 15,010.00 14,910.00 100.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 80 80 80 80 80 80 80 80

29 02 03 3 პროფესიული განვითარება 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 28 28 28 28

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 14 14 14 14 14 14 14 14
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 14 14 14 14 14 14 14 14

29 02 04 4 სპეციალისტების მომზადება და შეფასება 27,266.00 27,266.00 27,266.00 27,266.00 27,266.00 27,266.00 27,266.00 27,266.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე

29 02 05 5 სასწავლო კურსები 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე

III საწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა

67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00

29 03 3 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00 67,276.00 58,976.00 0.00 8,300.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 696 696 696 696 696 696 696 696
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 446 446 446 446 446 446 446 446
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 250 250 250 250 250 250 250 250

29 03 01 1 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 17,462.00 9,162.00 8,300.00 17,462.00 9,162.00 8,300.00 17,462.00 9,162.00 8,300.00 17,462.00 9,162.00 8,300.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 696 696 696 696 696 696 696 696

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 446 446 446 446 446 446 446 446
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 250 250 250 250 250 250 250 250

29 03 02 2 სოციალური უზრუნველყოფა 23,946.00 23,946.00 23,946.00 23,946.00 23,946.00 23,946.00 23,946.00 23,946.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე

29 03 03 3 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა 25,868.00 25,868.00 25,868.00 25,868.00 25,868.00 25,868.00 25,868.00 25,868.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე

IV რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და
ტურიზმი

26,790.00 26,790.00 0.00 0.00 38,684.00 38,684.00 0.00 0.00 42,235.00 42,235.00 0.00 0.00 46,112.00 46,112.00 0.00 0.00

29 05 5 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26,790.00 26,790.00 0.00 0.00 38,684.00 38,684.00 0.00 0.00 42,235.00 42,235.00 0.00 0.00 46,112.00 46,112.00 0.00 0.00

IV რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და
ტურიზმი

26,790.00 26,790.00 0.00 0.00 38,684.00 38,684.00 0.00 0.00 42,235.00 42,235.00 0.00 0.00 46,112.00 46,112.00 0.00 0.00

29 05 5 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26,790.00 26,790.00 0.00 0.00 38,684.00 38,684.00 0.00 0.00 42,235.00 42,235.00 0.00 0.00 46,112.00 46,112.00 0.00 0.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 05 01 1 ინფრასტრუქტურული პროექტები 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 32,235.00 32,235.00 36,112.00 36,112.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 05 02 2
ინფრასტრუქტურული პროექტები (სსიპ სახელმწიფო
სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი დელტა)

6,790.00 6,790.00 8,684.00 8,684.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

V საერთაშორისო ურთიერთობები და
ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია

44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00

29 06 6 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00 44,305.00 44,305.00 0.00 0.00
სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00

მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 06 01 1
სამშვიდობო ოპერაცია და გადასროლისწინა
მომზადება

41,195.00 41,195.00 41,195.00 41,195.00 41,195.00 41,195.00 41,195.00 41,195.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

29 06 02 2 სამშვიდობო ოპერაციების ქვედანაყოფების აღჭურვა 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00

სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებული 0.00
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე 0.00

909,100.00 893,000.00 0.00 16,100.00 983,174.00 967,094.00 0.00 16,080.00 1,071,954.00 1,055,874.00 0.00 16,080.00 1,168,882.00 1,152,802.00 0.00 16,080.00
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