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შესავალი
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.
სააგენტო მართავს 1,993,400 ჰა სახელმწიფო ტყეს (ტყით დაფარულია 1,871,800 ჰა).
შესაბამისად, სააგენტო ქვეყანაში ძირითადი ტყის მართვის ორგანოა და პასუხისმგებელია
ტყითსარგებლობის, ტყის ინვენტარიზაციის, აგრეთვე ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებების
დაგეგმვასა და განხორციელებაზე ქვეყნის 9 რეგიონში.
სააგენტო შედგება ცენტრალური აპარატისა და 9 რეგიონული სამსახურისაგან (დიაგრამა 1).
სააგენტოში დასაქმებულია 849 ადამიანი, მათ შორის, ცენტრალურ სამსახურში 146 (მათგან
შტატით განსაზღვრულ თანამდებობაზე - 97 თანამშრომელი, ხელშეკრულებით - 49
თანამშრომელი), ხოლო 703 თანამშრომელი - 9 რეგიონულ სამსახურში (მათგან შტატით
განსაზღვრულ თანამდებობაზე - 379 თანამშრომელი, ხელშეკრულებით დასაქმებულია 324 თანამშრომელი).
სააგენტო არ ოპერირებს დაცულ ტერიტორიებზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის,
თბილისსა და მის გარშემო არსებულ მუნიციპალური ერთეულების - სოფლებისა და
ქალაქების, აგრეთვე კერძო საკუთრებაში არსებულ ტყის ფართობზე.
სააგენტოს მიზანია, ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება
და გაუმჯობესება. მდგრადი მართვის გზით, მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობის და
სოფლად განვითარების ხელშეწყობა.
სააგენტოს პრიორიტეტებია:


ტყის
მოვლა-აღდგენის
ღონისძიებების
ხარისხობრივი
და
რაოდენობრივი
მაჩვენებლების გაზრდა სამუშაოების დაგეგმვის, განხორციელებისა და მონიტორინგის
გაუმჯობესებული მექანიზმის დანერგვის გზით;



ტყის მართვის დაგეგმვის გაუმჯობესება;



თანამშრომელთა შესაძლებლობების განვითარება;



საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება და ინფორმირების ხელშეწყობა;



მრავალმიზნობრივი

ტყითსარგებლობის

უზრუნველყოფა

და

ეკოსისტემების

მომსახურების განვითარება;


მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარება;



ინსტიტუციური გაძლიერება და მმართველობის გაუმჯობესება.

ჩამოთვლილი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სააგენტო ახორციელებს თანმიმდევრულ
ღონისძიებებს.

დიაგრამა 1: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სტრუქტურა.

1. სამართლებრივი უზრუნველყოფა
მომზადდა და დამტკიცდა "საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის
(მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი;
მომზადდა და დამტკიცდა „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021
წლის 18 მაისის N221 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
დადგენილების პროექტი;
მომზადდა და დამტკიცდა „ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის წესის შესახებ“, “ საქართველოს მთავრობის
2021 წლის 27 ივლისის N383 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
დადგენილების პროექტი;
საშემოდგომო სესიისთვის მზადდება, ცვლილებების შეტანის თაობაზე, კანონპროექტების პაკეტი
საქართველოს კანონებში: „სახელმწიფო ქონების შესახებ“, ,,სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი“, „
ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი“ და „ტყის კოდექსი“.
საშემოდგომო სესიისთვის მოსამზადებელი საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში, დგინდება
მერქნული რესურსის გასხვისების წესი და ზუსტდება უკანონოდ მოპოვენული მერქნული რესურსის
გასხვისების წესი.
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2. ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაცია
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფართობებზე მდგრადი მართვის
მისაღწევად, ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტი ახორციელებს ტყის აღრიცხვას, მოიპოვებს ინფორმაციას ტყის
რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ, ადგენს სატყეო უბნების საზღვრებს
და შეიმუშავებს ტყის მართვის გეგმებს.

დიაგრამა 2: 2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყე რეგიონების მიხედვით (ათასი ჰა).

ტყის მართვის გეგმების მომზადების მიზნით ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) კამერალური სამუშაოები
მიმდინარეობს წალკა-თეთრიწყაროს სატყეო უბნის - 54200 ჰა ფართობზე და დედოფლისწყარო-სიღნაღის
23651ჰა ფართობზე, დასრულებულია ამოსარიცხი და ჩასარიცხი ტყის ფართობების დაზუსტების
სამუშაოები და Shp-ფაილები გაგზავნილია სამინისტროში შესათანხმებლად, ასევე მიმდინარეობს ტყის
მართვის გეგმების შემუშავების და აციფვრისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები; ფინანსთა სამინისტროს
ანალიტიკურ სამსახურთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა ტყეთმოწყობის სპეციალურ FIMS პროგრამაზე .
ამ ეტაპზე დასრულებულია 56-ე ცხრილზე პროგრამული სამუშაოები, ადიგენის სატყეო უბნისთვის
მიმდინარეობს - 30 000 ჰა ფართობზე, ტყის მართვის გეგმის შემუშავების სამუშაოები, ამ ეტაპზე
დასრულებულია და დაზუსტებულია ამოსარიცხი და ჩასარიცხი ტყის ფართობები Shp-ფაილებზე მუშაობა.
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3. ტყითსარგებლობა
ტყითსარგებლობის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს:


ტყითსარგებლობის რეგულირებისა და დაგეგმვის ორგანიზებას;



სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების მომზადებას;
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის (გარდა აუქციონის წესით გაცემისა) ღონისძიებების
ორგანიზებას.



სატყეო სექტორის რეფორმა, რომელიც ახალი ტყის კოდექსის მიღებით შემდგომ ფაზაში გადავიდა,
ითვალისწინებს შეშისა და მერქნული რესურსის მდგრადი მიწოდების ახალი მექანიზმის ჩამოყალიბებას
სააგენტოს მიერ მართული საქმიანი ეზოების საშუალებით. მოპოვებული ხე-ტყე განთავსდება საქმიან
ეზოებში, სადაც ხე-ტყე დახარისხდება და დასაწყობდება. ახალი მექანიზმის ამუშავების მიზნით, სსიპ
ეროვნული სატყეო სააგენტო ახორციელებს საქმიანი ეზოების მშენებლობას საქართველოს 9 (ცხრა)
რეგიონში.
3.1. მერქნული რესურსით სარგებლობა
სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყიდან ამორიცხულ ტერიტორიებზე
განხორციელებული ჭრების, ტყით სპეციალური სარგებლობის ჭრების, სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულ
და დაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთზე (გარდა იმ მიწის ნაკვეთისა, რომელიც ხვდება ტყის საზღვრებსა და დაცული
ლანდშაფტისა და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიებზე) განხორციელებული ჭრების შედეგად მოპოვებული
და დასაწყობებული მერქნული რესურსი. აგრეთვე სახელმწიფო ტყის საზღვრებში, დაცული ტერიტორიის
საზღვრებში, სახელმწიფო საკუთრებაში ან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ
ტერიტორიაზე (გარდა მუნიციპალიტეტის ან კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიისა) უკანონოდ (უკანონოდ
გაჩეხვით ან სხვაგვარად) მოპოვებული, ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი მერქნიანი მცენარე, რომელიც საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ან/და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესით განსაკარგავად გადაეცემა სსიპ – ეროვნულ სატყეო სააგენტოს.1
დიაგრამა 3:

1

შენიშვნა: აღნიშნული ინფორმაცია მოწოდებულია რეგიონებიდან, რომელიც მუშავდება სპეციალურ რეესტრში და ახლდება ყოველ

ორ კვირაში ერთხელ.
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ხე-ტყის ტრანსპორტირებისათვის წარმოშობის დოკუმენტის გაწერა და სპეციალური ფირნიშებით მარკირება
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან შემოსული 17 დოკუმენტის შესაბამისად , განხორციელდა
მოქალაქეების მიერ ელ. აუქციონზე შეძენილი მერქნული რესურსის ტრანსპორტირებისათვის, წარმოშობის
დოკუმენტების გაწერა და სპეციალური ფირნიშით მარკირება.
სამართალდარღვევების შესახებ
2022 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით ტერიტორიული სატყეო სამსახურების თანამშრომელთა მიერ
გამოვლენილი იქნა 374 სამართალდარღვევის ფაქტი, რომლებზეც შემდგომი რეაგირების მიზნით
გადაიგზავნა შესაბამის უწყებებში. უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 2612,543 კბმ,
ჩამორთმეული რესურსის მოცულობამ - 1330.053 კბმ, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ შეადგინა
352616.1 ლარი.
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარება და მართვა
სააგენტოში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის
ადმინისტრირება, სისტემის მომხმარებელთათვის პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა.
თვითმმართველი

ორგანოების

მიერ

წარმოდგენილი

ფაქტობრივად

მაცხოვრებელი

კომლის

წარმომადგენელთა სიების საფუძველზე ელექტრონულ სისტემაში აისახა 140 პიროვნების მონაცემი (სახელი,
გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი), აქედან 72 მაღალმთიანი კომლების წარმომადგენელია (15 კბმ).
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში სოციალური ჭრის ტყეკაფებიდან ათვისებულია 33 186,1 კბმ ხე-ტყე,
ხოლო,

„საქმიანი

ეზოებიდან“

გაყიდული

ხე-ტყით

სარგებლობის

ბილეთების

საფუძველზე

ათვისებული მოცულობა შეადგენს 1 256,9 კბმ-ს.
სოციალური ჭრის ტყეკაფებიდან ათვისებული ხე-ტყის მოცულობა წინა წლის I-II კვარტლის მონაცემებთან
შედარებით:
2021 წელი - 39 011,8 კბმ;
2022 წელი - 33 186,1 კბმ;

ცხრილი 1: სოციალური ჭრის ტყეკაფებიდან ათვისებული ხე-ტყის მოცულობა 2021 და 2022 წლების I-II კვარტლის
მიხედვით.
რეგიონი

ათვისებული მოცულობა (კბმ)

ათვისებული მოცულობა (კბმ)

2021 წელი (I-II კვ.)

2022 წელი (I-II კვ.)

ქვემო ქართლი

9,243.3

8243.6

კახეთი

6,331.9

5729.8

შიდა ქართლი

4,552.5

4168.7
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მცხეთა-მთიანეთი

5,169.0

3424.4

იმერეთი

569.0

582.5

სამცხე-ჯავახეთი

674.5

319.0

გურია

1,306.4

814.5

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

548.0

639.5

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

10,617.3

9264.2

სულ

9,243.3

8243.6

დიაგრამა 4: სამეურნეო, მოვლითი და სანიტარიული ჭრის ტყეკაფებიდან დამზადებული და სააგენტოსთვის
გადმოცემული მერქნული რესურსის მოცულობა (სულ 50 709.4 კბმ).

შიდა ქართლი2,228.80
გურია 0
ქვემო-ქართლი402.8

რეგიონი

სამცხე-ჯავახეთი

6,364.10

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

33,423.80

იმერეთი 6,596.9
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 4,060.60
მცხეთა-მთიანეთი808.50
კახეთი1,018.90
0.00

5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.00
კბმ

დიაგრამა 5: საბიუჯეტო ორგანიზაციების სათბობი შეშით მომარაგების მიზნით დამზადებული და გადაცემული
მერქნული რესურსის მოცულობა (სულ 5 129 კბმ).
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შიდა-ქართლი 58.6
გურია 101
ქვემო-ქართლი 58
რეგიონი

სამცხე-ჯავახეთი

1,418

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 0
იმერეთი
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 35
მცხეთა-მთიანეთი

1,910
494

კახეთი

1,054
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

კბმ

3.2. სატყეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია
დიაგრამა 6: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე

ტყეკაფებამდე
მისასვლელი სატყეო გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის მიზნით შედგენილი პროექტების და შესრულებული
სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წლის ივნისის თვის მდგომარეობით სულ დაპროექტდა 28 999.5 მ. გზის
მოწყობა/რეაბილიტაცია ( მოწყობა 3 580.5 მ. რეაბილიტაცია 25 419 მ.)

სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა/რეაბილიტაცია (მ)
25000

მეტრი (მ)

20000

15000

10000

5000

0
გურია

რაჭალეჩხუმიქვ.
სვანეთი

იმერეთი

შიდა
ქართლი

სამცხეჯავახეთი

მცხეთამთიანეთი

დაპროექტებული მოწყობა

0

0

352

3228.5

0

0

შესრულებული მოწყობა

0

0

0

0

0

0

დაპროექტებული რეაბილიტაცია

0

0

10927

14492

0

0

შესრულებული რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0
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3.3. მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვება
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის მიზანშეწონილობის თაობაზე,
განხილულ იქნა სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოდან შემოსული 61 კორესპონდენცია
(სულ 11226 ჰა), რის საფუძველზეც, სალიცენზიოდ გათვალისწინებულ ფართობებზე არსებული
ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, კომპეტენციის ფარგლებში, მიეწოდა სსიპ მინერალური
რესურსების ეროვნულ სააგენტოს.
ტყით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობა (იჯარა)
ტყით სპეციალურ სარგებლობასთან დაკავშირებით (იჯარა) განხილული იქნა 138 განცხადება (527 ჰა-ზე),
საიდანაც 41 განმცხადებელს (94,3 ჰა-ზე) ეთქვა უარი, ხოლო 97 განცხადებაზე (432,7 ჰა-ზე) მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული წარმოება. გაფორმდა ტყით სპეციალური სარგებლობის შესახებ ხელშეკრულება,
ჯამში 7,5 ჰა-ზე. ფუტკრის დროებითი სადგომის მოწყობის უფლება გაიცა სააგენტოს უფროსის 30
ერთეული ბრძანებით, სულ 20 ჰა ფართობზე. ტყის არამერქნული რესურსების, მერქნიანი მცენარეების
პროდუქტებისა და ხის მეორეხარისხოვანი მასალების დამზადების უფლება გაიცა სააგენტოს უფროსის 18
ერთეული ბრძანებით. სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო მიზნებით ტყითსარგებლობის უფლება გაიცა
სააგენტოს უფროსის 2 ბრძანებით. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობის
განთავსების მიზნით შპს „მაგთიკომთან“ გაფორმდა 2 ტყითსარგებლობის ხელშეკრულება - 60 ერთეულ
მიწის ნაკვეთზე; შპს „ვიონი საქართველო“-სთან გაფორმდა 2 ტყითსარგებლობის ხელშეკრულება - 31
ერთეულ მიწის ნაკვეთზე; სს „სილქნეტთან“ გაფორმდა 1 ტყითსარგებლობის ხელშეკრულება - 65 ერთეულ
მიწის ნაკვეთზე.
განსაკუთრებული დანიშნულებით ტყით სპეციალური სარგებლობა
ცხრილი 2. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანებების საფუძველზე, განსაკუთრებული დანიშნულებით
ტყით სპეციალური სარგებლობის და სპეციალური ჭრის უფლება გაიცა 1584777.888 კვ.მ ფართობზე. წარმოდგენილი
ბრძანებების საფუძველზე, სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში განსაკუთრებული
დანიშნულებით ტყით სპეციალური სარგებლობისთვის და სპეციალური ჭრებისთვის გადასახდელი თანხა
საორიენტაციოდ შეადგენს 2365976.32 ლარს.
ინფორმაცია იურიდიული და ფიზიკური პირების შესახებ, რომლებსაც განსაკუთრებული დანიშნულებით ტყით
სპეციალური სარგებლობის უფლება მიენიჭათ
ფიზიკური ან იურიდუილი პირი

ტყით სპეციალური სარგებლობის

ფართობი

უფლება

კვ.მ

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"

1

172486

სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“

46

231,888

შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“

1

17415

სს გეს „საქრუსენერგო“

1

47

შპს „პარვუს ჯგუფი“

2

39983

შპს „ციხისძირი 21“

1

755

სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“

1

167943

11

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

6

კომპანია“

34331

შპს „georgianairlink”

1

148

შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი“

7

1016419

შპს „დარკ ბლუ სი“

1

20154

შპს „პარვუს ჯგუფი“

1

42882

სს „გოლდსეპტ საქართველო“

1

1045

ფ/პ ლიანა მანგოშვილი

1

317

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

1

493

სს „სილქნეტი“

1

12

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების

1

ფონდი“

1105

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

1

299

შპს „ენ სი დი ალმონდს კომპანი N1“

1

490

ფ/პ ნუგზარ სიჭინავა

1

421

შპს rmg gold

1

57765

სს "Rmg copper"

2

10036

სულ:

80

1584777.888
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4. ტყის მოვლა-აღდგენა
ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტის მიერ 2022 წლის 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით
პერიოდში ჩატარდა შემდეგი ტყის აღდგენის სამუშოები:


კახეთის სატყეო სამსახურის ტერიტორიაზე ტყის აღდგენის მიმდინარე პროექტის ფარგლებში 1255
ჰა ფართობზე განხორციელდა 44000 კვ.მ ეკალბარდისგან გაწმენდის და 4355 გრძ.მ ღობის მოწყობის
სამუშაოები.



ქვემო-ქართლის სატყეო სამსახურის, სიონის სატყეო უბნის, ფოლადაურის სატყეოს 0.4 ჰა
ფართობზე განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში გაშენებული ნერგის მოვლის



სამუშაოები.
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის, ხაშურის სატყეო უბნის, ხაშურის სატყეოს 3.3 ჰა ფართობზე
განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში შერგული ნერგის მოვლის სამუშაოები. ????



სამცხე-ჯავახეთი სატყეო სამსახურის, ბაკურიანის სატყეო უბნის და ხაშურის სატყეოს 4.06 ჰა
ფართობზე განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში შერგული ნერგის მოვლის



სამუშაოები.
იმერეთის სატყეო სამსახურის, ტყიბულის სატყეო უბნის, საწირის სატყეოს 23.4 ჰა ფართობზე
განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში შერგული ნერგის მოვლის სამუშაოები.



გურიის სატყეო სამსახურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის სატყეო უბნების ტერიტორიაზე 7 ჰა
ფართობზე განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში გაშენებული ნერგის მოვლის
სამუშაოები.



რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის ცაგერის სატყეო უბნის ზუბის სატყეოს 7.9 ჰა
ფართობზე განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში შერგული ნერგის მოვლის
სამუშაოები. 8. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის კოლხეთის სატყეო უბნის ხეთის
სატყეოს 1.24 ჰა ფართობზე ფართობზე განხორციელდა ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში
გაშენებული ნერგის მოვლის სამუშაოები.

ტყის დაცვის მიმართულებით საანგარიშიო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:


სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განხორციელდა მავნებელი მწერის - მბეჭდავი ქერქიჭამიას
წინააღმდეგ 3000 ცალი ფერომონიანი მწერმჭერის განთავსება.



სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განხორციელდა მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინაამღდეგ განთავსებული
3000 ცალი ფერომონიანი მწერმჭერის სამჯერადი მონიტორინგი.



სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაიწყო ტყის პათოლოგიური მონიტორინგის სისტემის პირველი
ეტაპის (მუდმივი სანიმუშო ფართობების შერჩევა) დანერგვა.



განხორციელდა ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლის (გაიდლაინი) ფუნქცია-სტანდარტის შემუშავება,
როგორც პრევენციის , ასევე რეაგირებისთვის (მინერალიზირებული ზოლის).



განხორციელდა რისკების შეფასების მოდელის შემუშავება, მიმდინარე წელს დაგეგმილია მისი
სიზუსტის პრაქტიკაში შეფასება.



განხორციელდა გამაფრთხილებელი საინფორმაცია ბანერების სტანდარტების შემუშავება.




განხორციელდა ტყის ხანძრების პრევენციის სახელმძღვანელოს შექმნა მეტყევეებისათვის.
განხორცელდა 2014-21 წწ ტყის ხანძრების სტატისტიკის ანალიზი.
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5. კანონაღსრულება და კანონმდებლობის დარღვევები
2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით სააგენტოს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, შემოსული
დოკუმენტაციის, დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ განხორციელებული საველე და დოკუმენტური
შემოწმებების საფუძველზე მოამზადეს ჯამში 33 დასკვნა, რომელთა საფუძველზეც სააგენტოს 43
თანამშრომლის მიმართ განხორციელდა სხვადასხვა სახის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის
გამოყენება, კერძოდ: დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ,,შენიშვნა“ დაეკისრა 34 თანამშრომელს,
“საყვედური“ 2 თანამშრომელს, ხოლო „გაფრთხილება“ 9 თანამშრომელს.
ასევე,

საანგარიშო

პერიოდში

სააგენტოს

შიდა

აუდიტის

დეპარტამენტში

შემოვიდა

სხვადასხვა

კორესპონდენცია, სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტების შევსებისას,
მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სპეციალური ფირნიშით მარკირებისას, დოკუმენტების მერქნული რესურსების
მართვის ელექტრონულ სისტემაში ასახვისას დაშვებული და სხვა სახის შეცდომების შესახებ (35 შემთხვევა).
აღნიშნული გარემოებები შეისწავლეს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და მოამზადეს
მოხსენებითი ბარათები, შესაბამისი რეკომენდაციებით. ვინაიდან შეინიშნებოდა მექანიკური სახის
დარღვევები, მათ მიმართ არ გამოუყენებიათ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები.
2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის
თანამშრომლების მიერ კახეთის, ქვემო ქართლის და მცხეთა მთიანეთის სატყეო სამსახურებში, ბარისახოს,
ფასანაურის სატყეო უბნებში, განხორციელდა სახელმწიფო ტყის ტერიტორიების შემოწმება, უკანონო
ტყითსარგებლობის ფაქტების ადგილზე გამოვლენის და აღკვეთის მიზნით. აღნიშნული შემოწმების
პროცესში დაფიქსირდა ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების ფაქტები (სამი შემთხვევა), რაზეც
შედგა ადმინისტრაციული სამმართალდარღვევის ოქმები.
2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირებისა და შრომის
უსაფრთხოების სამმართველოს თანამშრომლებმა დოკუმენტური შემოწმების ფარგლებში, მცხეთამთიანეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის,
გურიის და იმერეთის სატყეო სამსახურებში, შერჩევითი წესით შეისწავლეს სატყეო სამსახურებში 2021-22
წლების განმავლობაში შესული წერილები (მოქალაქეთა განცხადებები) კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებში
მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მარკირების თაობაზე და მათი შესრულების მდგომარეობა, დოკუმენტურად
შერჩევით შემოწმდა ამავე პერიოდში სატყეო სამსახურების მიერ სოციალური და სპეციალური მიზნით
გამოყოფილი ტყეკაფების მასალები, შემოწმდა სატყეო სამსახურების მიერ გაცემული ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტები,

მათი

გაუქმების

და

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევის

ოქმების

შედგენის

შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან. დათვალიერდა საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა
(ედოკი), კორესპონდენციის შესრულების მდგომარეობისა და განსაზღვრულ ვადებში შესრულების
გადამოწმების მიზნით. შემოწმების შედეგად გამოვლენილ ხარვეზებზე შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ
გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები ხარვეზების გასწორების და შემდგომში გათვალისწინების მიზნით.
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6. ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება
2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, სააგენტოში დასაქმებულია 849

ადამიანი, მათ შორის

ცენტრალურ აპარატში 146 (მათგან შტატით განსაზღვრულ თანამდებობაზე - 97 თანამშრომელი,
ხელშეკრულებით - 49 თანამშრომელი), ხოლო 703 თანამშრომელი დასაქმებულია 9 რეგიონალურ
სამსახურში (მათგან შტატით განსაზღვრულ თანამდებობაზე - 379 თანამშრომელი, ხელშეკრულებით - 324
თანამშრომელი).

დიაგრამა 7: დასაქმებულთა რაოდენობის გენდერული განაწილება.

გენდერული განაწილება
ქალი, 113, 13%
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დიაგრამა 8: თანამშრომელთა ასაკობრივი ჯგუფებისა და გენდერის მიხედვით განაწილება.
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დიაგრამა 9: შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა.

324

379

შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა



შტატიანი თანამშრომელთა რაოდენობა

2022 წლის ექვსთვიან საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახურის მიერ მომზადდა 154 ბრძანება თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლების შესახებ, 37
ბრძანება - თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ,
141 ბრძანება - თანამშრომელთა შვებულებისა და საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის შესახებ, 185 ბრძანება
- მივლინების შესახებ, გაფორმდა 458 შრომითი ხელშეკრულება;



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს აპარატისა და ტერიტორიული
ორგანოების ზოგიერთ თანამდებობაზე დასანიშნად, შესაბამისი კანდიდატების კონკურსის წესით
შერჩევის მიზნით მომზადდა 11 ბრძანება 46 ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნ პოზიციაზე კონკურსის
გამოცხადების შესახებ, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ - გვერდზე
ატვირთული იქნა და შესაბამისად გადაირჩა 265 აპლიკაცია. შეფასება/გადარჩევის ეტაპი გაიარა
(გადალახა) და კონკურსის მომდევნო ეტაპზე გადავიდა 101 კანდიდატი, კონკურსის წესით დაინიშნა 21
კანდიდატი;



აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახურში შემოსულ წერილებზე, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით,
მომზადდა შესაბამისი პასუხი;



პერიოდულად ხდებოდა eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის
სრულყოფა/განახლება;



განხორციელდა დასაქმებულთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების პირველი და მეორე ეტაპი.
შეფასების პირველ ეტაპზე სააგენტოს ცენტრალური აპარატის 94 თანამშრომელმა eHRMS სისტემის
პირად გვერდზე, შეფასების მოდულში, განსაზღვრა მიმდინარე წლის მიზნები და კომპეტენციები.
შეფასების სისტემის სრულყოფილად, ვადების დაცვით, ხარვეზების გარეშე შევსების ხელშეწყობის
მიზნით მონიტორინგი განხორციელდა შეფასების პროცესის მიმდინარეობაზე. მეორე ეტაპზე - 94
თანამშრომლის მიმართ განხორციელდა შუალედური შეფასება.



სადაზღვევო კომპანია ,,PSP”-ში დაეზღვია 595 თანამშრომელი და მათი ოჯახის წევრები.
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მიმდინარეობს ,,დასაქმების ხელშეწყობის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი
პირების საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართვის მიზნით, დასაქმების ხელშეწყობის პროცედურები,
კერძოდ, რეგიონალური სატყეო სამსახურებიდან შემოსული ინფორმაციების შესაბამისად, შესაბამის
პორტალზე აიტვირთა 715 ვაკანსია. 2022 წლის 01 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით დასაქმდა 197
სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირი.



შემუშავდა და დამტკიცდა „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემაში სტაჟირების გავლის
წესი“;



„საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №410 დადგენილებით სსიპ
ეროვნულ სატყეო სააგენტოში სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტა განისაზღვრა 51 ერთეულით;



პირადი განცხადების საფუძველზე სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში სტაჟიორად დაინიშნა 10
მოქალაქე.
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7. სტრატეგიული დაგეგმვა-განვითარება და საერთაშორისო თანამშრომლობა
სექტორში არსებული გამოწვევების დაძლევის შესახებ საერთაშორისო პრაქტიკისა და მიდგომების
გაზიარების მიზნით, ეროვნული სატყეო სააგენტო ინტენსიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ თუ
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. აღნიშნული თანამშრომლობების შედეგად, 2022 წლის განმავლობაში
განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, ნაწილი კი კვლავ მიმდინარეობს.

7.1. სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება
საანგარიშო პერიოდში განახლდა სააგენტოს წლიური დაგეგმვისა და ანგარიშგების პროცედურები. შეიქმნა
სააგენტოს წლიური გეგმების შედგენის, მონიტორინგის და ანგარიშგების წესი, რომელშიც აღწერილია
თანმიმდევრული პროცედურები, რაც უნდა განხორციელდეს წლიური საოპერაციო გეგმების შემუშავებისა
და ანგარიშგებისთვის. მასში ასევე დეტალურად არის აღწერილი რეგიონული სამსახურების მიერ წლიური
გეგმების მომზადებისა და მონიტორინგის წესი.

7.2. საერთაშორისო თანამშრომლობა
2022 წელს სააგენტოს დონორებთან თანამშრომლობით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტებია:


ტყის

ინვენტარიზაციის,

ტყის

მდგრადი

მართვის

გეგმების

შემუშავების

პროცესისა

და

დედოფლისწყაროსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში ტყის მდგრადი მართვის ხელშეწყობა


(UNDP);
“ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში“ (CMSR/WWF/Zavita).

საერთაშორისო, აგრეთვე ადგილობრივი ორგანიზაციების ფინანსური თუ ტექნიკური მხარდაჭერით
მიმდინარეობდა მნიშვნელოვანი პროექტები:


ტყის მდგრადი მართვა კლიმატის ცვლილების მიმართ მედეგი სოფლის განვითარებისათვის
(ADA/CENN);

იაპონიის მთავრობისა და UNDP- ის მხარდაჭერა


საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „საქართველოში ტყის მდგრადი და კლიმატისადმი მედეგი მართვის პრაქტიკის მხარდაჭერის”
ფარგლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ შემუშავებული პროექტი „საქართველოში მდგრადი
და კლიმატ-გონივრული ტყის მართვის პრაქტიკის მხარდაჭერა” პროექტის დონორია იაპონიის
მთავრობა, ხოლო განმახორციელებელი პარტნიორი გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერა
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საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა მწვანე კლიმატის ფონდის (GCF) პროექტის „ტყის
სექტორის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში ტყის დეგრადაციის შედეგად
სათბური აირების გამოყოფის შემცირებისთვის“ ფარგლებში, გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოებასა (GIZ) და სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს შორის გაფორმებული
საგრანტო ხელშეკრულება „ტყის მდგრადი მართვა ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვის
დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე 8 სამიზნე სატყეო უბანზე“.

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერა


დასრულდა სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსა და გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის
ქვე-საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარე პროექტი, „ტყის მდგრადი მართვის
მხარდაჭერა დედოფლისწყაროსა და თეთრიწყაროს სატყეო უბნებზე“. ტყის ინვენტარიზაციისა და
ტყის მდგრადი მართვის გეგმების შემუშავების პროცესი დასრულდა დედოფლისწყაროსა (24,183 ჰა)
და თეთრიწყაროს (54,717) მუნიციპალიტეტებში ტყის 78,900 ჰა ფართობზე. მზის ენერგიის
პანელებით აღიჭურვა ლაგოდეხის საქმიანი ეზო. პროექტის შეჯამების მიზნით გაიმართა დასკვნითი
კონფერენცია, სადაც პროექტების შედეგები წარედგინა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებს.

სლოვენიის მთავრობის მხარდაჭერა



ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ და სლოვენიის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების
ცენტრმა (CMSR) 2020 წელს გააფორმა საგრანტო ხელშეკრულება. საგრანტო თანხა - 563,540 ევრო
სრულად მოხმარდება პროექტ - „ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში“
განხორციელებას (CMSR/WWF/Zavita). საანგარიშგებო პერიოდში, პროექტის გუნდმა შეისყიდა ტყის
ინვენტარიზაციის აღჭურვილობა, აგრეთვე გადამზადდა 10 ახალგაზრდა მეტყევე-სპეციალისტი,
რომლებმაც ადიგენის სატყეო უბანზე განახორციელეს ტყის აღრიცხვის საველე სამუშაოები.
აღნიშნულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაციის და საველე მონაცემების დამუშავების პროცესი
დასრულებულია. ტყის მართვის გეგმის პარალელურად შემუშავდა ტყის რეკრეაციული გეგმის და
შესაბამისი დებულებების შემუშავება. მომზადდა დოკუმენტის პირველი სამუშაო ვერსია, რომელიც
წარმოდგენილი იქნება ტყის მართვის გეგმასთან ერთად.
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8. საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
2019 წელს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა სატყეო
სექტორის საკომუნიკაციო სტრატეგია 2021–2024 და სამოქმედო გეგმა (2020-2021). სტრატეგიის მიზანია
დიალოგის გაუმჯობესების გზით, საზოგადოებისთვის ტყის მდგრადი მართვის შესახებ ცნობიერების
ამაღლება, აგრეთვე სატყეო სექტორის პოპულარიზაცია და მოსახლეობაში სოციალური პასუხისმგებლობის
ჩამოყალიბება.
შესაბამისად, ეროვნული სატყეო სააგენტო მიზნის მისაღწევად ახორციელებს თანმიმდევრულ ქმედებებს.
მოსახლეობის

ცნობიერების

ამაღლების,

ასევე,

ტყის

და

მეტყევის

პროფესიის

მნიშვნელობის

პოპულარიზაციის მიზნით მომზადდა საინფორმაციო ხასიათის ბანერები, ბლოგები, რუბრიკები. შეიქმნა
ორი სოციალური ვიდეო რგოლი ცნობილი სახეების მონაწილეობით: „ნუ მოჭრი ბზას!“, „გაუფრთხილდი
გარემოს!“.
სურათი 1: გახდი მეტყევე, დასაქმდი პროფესიით!

სურათი 2: საინფორმაციო ბანერი

სურათი 3: ნუ მოჭრი ბზას

სურათი 6: გაუფრთხილდი გარემოს!
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სააგენტოს საქმიანობა შუქდება საინფორმაციო სააგენტოებით, სატელევიზიო და რადიო არხებით,
როგორიცაა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ტელეკომპანიები: იმედი, რუსთავი 2, მაესტრო, პოს ტვ,
პალიტრა ტვ, ფორმულა, მთავარი და ა.შ.
2022 წლის პირველ ნახევარში სააგენტოს სოციალური ქსელი Facebook-ის გვერდის მომხმარებელთა
რაოდენობამ 12,286-ს მიაღწია.

დიაგრამა 10: სააგენტოს საქმიანობის გაშუქება

2

სოციალური ვიდეო

7

ბანერი
3

სოციალური ქსელში და ვებ გვერდზე…
0

ვიდეო ბლოგი

14

ბლოგი
3

საინფორმაციო გამოშვებებში გასული…

10

სატელევიზიო გადაცემებში გაშუქება
0

2

4

6

8

10

12

14

გაშუქებული თემების რაოდენობა

საანგარიშო პერიოდში გაშუქდა შემდეგი ძირითადი თემები:
 გახდი მეტყევე დასაქმდი პროფესიით
 პროექტი „საქართველოში ტყის სექტორის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა - ECO.Georgia“
 ტყის სექტორის რეფორმები
 სატყეო სექტორში განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტები
 232 316 ჰა ფართობზე ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ
ინფორმაცია განახლებულია და მომზადებულია ტყის მართვის ათწლიანი გეგმები
 ეროვნული სატყეო სააგენტო უკანონოდ მოპოვებული და ჩამორთმეული ხე-ტყის რეალიზაციას
განახორციელებს
 ტყის საერთაშორისო დღე
 ბზის უკანონო მოჭრაზე კონტროლის გამკაცრება
 კოლხური ბზა წითელ ნუსხაში შეტანილი გადაშენების პირას მყოფი მცენარეა და მისი ხმობა
განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს
 მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები სამცხე-ჯავახეთში
 გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე
21






ტყითსარგებლობის დარღვევის ფაქტების სტატისტიკა
ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში
ბორჯომის ხეობაში 2008 და 2017 წლებში ნახანძრალი ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებები ჯამში
266,76 ჰა ფართობზე განხორციელდა
სატყეო სექტორის როლი მწვანე ეკონომიკის განვითარებაში
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9. ბიუჯეტის შესრულება
ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 2022 წლისათვის, ,,საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ”

საქართველოს

კანონისა

და

საქართველოს

მთავრობასთან

შეთანხმებული

ბიუჯეტის

(საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 7 თებერვლის N236 განკარგულების) შესაბამისად, სააგენტოს
შემოსულობები განესაზღვრა 41,864.80 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან შემოსავლები - დაფინანსება
საბიუჯეტო სახსრების სახით - 11,170.80 ათ. ლარი, საკუთარი შემოსავლებიდან - 30,694.00 ათ. ლარის
ოდენობით. გადასახდელები დაგეგმილია სულ 44,312.00 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან, საბიუჯეტო
სახსრების ნაწილში - 11,170.80 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლებიდან - 33,141.20 ათ. ლარის ოდენობით.
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ცხრილი 3. 2022 წლის 6 თვის გეგმა/ფაქტი და შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი ათ.ლარი
2022 წლის 6 თვის ფაქტი

მათ შორის

2022 წლის 6 თვის შესრულება

მათ შორის

მათ შორის

მიზნობრივი
გრანტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

მთლიანი
ბიუჯეტი

3,192.1

საკუთარი
შემოსავლები

3,192.1

მიზნობრივი
გრანტი

მთლიანი
ბიუჯეტი

3,192.1

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საკუთარი
შემოსავლები

ნაშთი პერიოდის
დასაწყისისათვის

მიზნობრივი
გრანტი

მთლიანი
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დასახელება

საკუთარ
ი
შემოსავლ
ები

2022 წლის 6 თვის დაზუსტებული გეგმა

3,192.1

შემოსულობები

17,737.54

6,112.40

225.14

11,400.00

16,754.97

6,042.49

58.99

10,653.50

94%

99%

26%

93%

შემოსავლები

17,737.54

6,112.40

225.14

11,400.00

16,754.97

6,042.49

58.99

10,653.50

94%

99%

26%

93%

99%

99%

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

მ.შ. საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,112.40

-

-

6,042.49

6,042.49

-

11,400.00

-

-

11,400.00

10,653.50

-

-

225.14

-

225.14

-

58.99

-

58.99

სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა 31 09

14,050.74

6,112.40

ეროვნული სატყეო სააგენტოს
რეგულირება და მართვა 31 09 01

8,139.80

5,505.10

669.55

61.00

ტყითსარგებლობის ღონისძიებები
31 09 03

5,100.80

546.30

ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის
ღონისძიებები 31 09 04

140.59

ტყის მოვლა-აღდგენის
ღონისძიებები 31 09 02

ნაშთი პერიოდის ბოლოს

-

6,112.40

6,878.90

-

225.14

-

110.55

-

114.59

10,653.50

-

93%

93%

26%

26%

7,713.20

13,432.99

6,042.49

58.99

7,331.52

96%

99%

2,634.70

8,020.28

5,446.25

-

2,574.03

99%

99%

498.00

608.32

493.48

91%

92%

4,554.50

4,778.69

-

4,238.31

94%

99%

-

25.70

18%

26.00
6,878.90

58.99

55.85
540.38

-

25.70
6,514.08
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6,514.08

26%

95%

98%

53%

99%

93%

0%

99%

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები და გადასახდელები
ფაქტობრივად, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მიღებულმა შემოსავლებმა 2022 წლის 6
თვეში შეადგინა 10.653,5 ათ. ლარი:
გრაფიკი 1. 2022 წლის საკუთარი შემოსულობების რიცხობრივი და პროცენტული მაჩვენებლები

სახეების მიხედვით
2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, საკუთარი შემოსულობები სახეების
მიხედვით (ათ. ლარი)
ხე-ტყის დამზადების
ბილეთი

44.7 , 0%
…

194.9 , 2%

1,549.5 , 15%

103.8 , 1%

123.1 , 1%
269.0 , 3%
53.5 , 1%

საკომუნიკაციო ანძების
განთავსებიდან

45.5 , 0%

ტყის ფონდით
სარგებლობა

6,227.2 , 58%

2,021.2 , 19%

ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტების გაცემა და
დაფირნიშება
მერქნული რესურსის
რეალიზაცია

ლიცენზიანტებზე
გაცემული დოკუმენტები
და ფირნიშები
ბანკის პროცენტი
პირგასამტეხლო და სხვა
მერქნული რესურსის
აღრიცხვის მომსახურეობა
ტყის ფონდიდან
ამორიცხვა
საკომპენსაციო თანხები

წყარო: სახელმწიფო ხაზინა

გრაფიკი 2. საკუთარი შემოსულობების შესახებ ინფორმაცია თვეების მიხედვით (2022 წლის 6 თვე, ათას

ლარებში)

4,000.0
3,500.0

3,667.5

3,000.0
2,500.0

2,120.4

2,000.0

1,500.0

1,485.6
957.0

1,526.2

1,000.0

896.9
500.0
იანვარი

თებერვალი
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აპრილი

მაისი

ივნისი

ცხრილი 11. საკუთარი შემოსულობების შესახებ ინფორმაცია წლების მიხედვით (2018-2022 წელი, ათას

ლარებში.

N

კოდი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

(ფაქტი)

(ფაქტი)

(ფაქტი)

(ფაქტი)

6 თვე
(ფაქტი)

შემოსავლის სახე

1

7072

ხე-ტყის დამზადების
ბილეთს გაცემა

2

7308

ხე-ტყის წარმოშ.
დოკუმენტების გაცემა
და დაფირნიშება

3

7309

4

7019

4.1

7019 (2)

5

7499

5.1

1,202.30

1,328.70

1,239.40

870.71

103.81

133.30

174.60

245.90

257.74

123.08

მერქნული რესურსის
რეალიზაცია

10,106.80

12,283.90

14,244.80

22,614.80

6,227.19

ანძების განთავსება

1,860.00

1,794.00

1,627.20

1,451.84

2,021.18

8.80

25.80

23.80

54.43

45.55

ლიცენზიანტებზე
გაცემული დოკუმენტები
და ფირნიშები

81.10

52.90

53.50

18.36

53.51

7499

სხვა მომსახ.(აღრიცხვა
და სხვ.)

96.80

142.40

271.30

410.91

44.74

6

7005

ბანკის პროცენტი

279.70

114.80

144.70

244.71

268.99

7

7520

სხვა არაკლასიფ.
შემოსავლები

0.80

10.30

59.01

37.06

8

7521

საკომპენსაციო თანხები

1,002.00

1,067.40

1,966.90

1,378.83

1,728.45

სულ ჯამი

14,770.80

16,985.30

19,827.80

27,361.34

10,653.55

ტყის ფონდით
სარგებლობა

წყარო: სახელმწიფო ხაზინა

27

დაფინანსება სხვა წყაროებიდან:
საანგარიშო პერიოდში, მიზნობრივი გრანტების ფარგლებში განხორციელდა კანონით
დადგენილი

პროცედურები

და

დამტკიცდა

ფულადი

სახსრების

(მ.შ.

ნაშთის)

ხარჯთაღრიცხვები:


,,იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენის და განახლების
პროგრამის და ეკო-პრემიების პროგრამის" ხელშეკრულების ფარგლებში - 631,9 ათ.
ლარზე;

(ხელშეკრულება

საქართველოს

მთავრობასა

და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის

მილსადენის კომპანიას (BTC Co) და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიას (SCP Co)
შორის);


დამტკიცდა დედოფლისწყაროს და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში ტყის 73’528 ჰაზე ტყის ინვენტარიზაციის, ტყის რესურსების მდგრადი მართვის გეგმების შემუშავების
პროცესისა და მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით (2020-2022წწ), საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნულ სატყეო
სააგენტოსა და გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გაფორმებული საგრანტო
ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული მიზნობრივი გრანტის N2019, 22.06.20. (394 640
ლარი) და N2248 17.05.22. (2 2500 ლარი) ხარჯთაღრიცხვების მაჩვენებლები. მომზადდა
და ხელი მოეწერა შეთანხმებას ამავე ხელშეკრულების საგრანტო თანხის 65,0 ლარით
გაზრდის თაობაზე მზის ფოტოელექტრული სადგურის შესყიდვის და მონტაჟის მიზნით.

2022 წლის 6 თვეში გასაწევმა ხარჯების გეგმამ შეადგინა 225,14 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ
შეადგინა 59,0 ათ. ლარი.
 დასრულდა

სააგენტოს

ბალანსზე

არსებული

ქონების,

მოთხოვნებისა

და

ვალდებულებების ინვენტარიზაციის პროცესი.
ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია:
 მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება (N236
07.02.22) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპეროვნული სატყეო სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო
ფონდის შეთანხმების თაობაზე;


მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება (N68
17.01.22)
„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
სამართლის

იურიდიული

პირისთვის

–

ეროვნული

სატყეო

სააგენტოსთვის

„საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე“;
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 მომზადდა ცვლილებები სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალურ
განწერაში (კვარტლებსა და კლასიფიკაციის მუხლებს შორის დაზუსტების მიზნით);
 მომზადდა სააგენტოს 2021 წლის ანგარიში;


„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ბალანსზე არსებული ქონების, მოთხოვნებისა და
ვალდებულებების

ინვენტარიზაციასთან

დაკავშირებით

საინვენტარიზაციო

კომისიის, სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ“ სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს უფროსის 2021 წლის 11 ოქტომბრის N1977/ს
ბრძანების შესაბამისად, ჩატარდა და დასრულდა სააგენტოს ბალანსზე არსებული
ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის პროცესი.
ელექტრონული აუქციონის წესით მერქნული რესურსის რეალიზაცია და სახელმწიფო
ტყის გაცემა
2022 წლის 6 თვეში გამოცხადდა 398 ელექტრონული აუქციონი. გაყიდულმა მერქნულმა
რესურსმა (სტატუსით-გაყიდული) შეადგინა 28,140 კუბური მეტრი; აუქციონის საბოლოო
გასაყიდმა ჯამურმა თანხამ შეადგინა 5,736,227 ლარი. სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს
მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდზე (გარდა საკომუნიკაციო ანძებისა) (7,86 ჰა)
გამოცხადდა 11 ელექტრონული აუქციონი, აქედან 9 აუქციონი შედგა (7,4 ჰა), ხოლო 2
აუქციონი ჩაიშალა.

საქმიანი ეზოების მოწყობა და ინფრასტრუქტურული პროექტები
მიმდინარეობდა 2020 წელს დაწყებული საქმიანი ეზოების (ხე-ტყის დასაწყობების ბაზების)
საშენებლო სამუშაოები 9 ობიექტზე (ძეგვი, კასპი, ზღუდერი, ბობნევი, სადმელი, ყვარელი,
ხაშური, ახალციხე, ბორჯომის პლატო); ადმინისტრაციული ოფისების სამშენებლო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 3 ობიექტზე (ყვარელი, ხაშური, ახალციხე);

დაიწყო

სამუშაოები 5 ახალ ობიექტზე (ამამლო, ხოდაშენში, ბოლნისი, ჩოხატაური, შემოქმედი).
მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შეწყვეტილი იქნა 1 ხელშეკრულება (ყვარლის საქმიანი
ეზოს მშენებლობა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი), რომლის სახელმწიფო
შესყიდვის ტენდერი გამოცხადდა განმეორებით, დაზუსტებული მონაცემებით.
2022 წელს დაიწყო ახალი ადმინისტრაციული ოფისის სამშენებლო სამუშაოები ზუგდიდში.
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სახელმწიფო შესყიდვები
სააგენტოს ადმინისტრაციული და სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით 2022 წლის 6
თვეში გაფორმებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები
სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 4,757,981 ლარზე, საკუთარი სახსრებით 6,294,751
ლარზე, მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში 207,685 ლარზე.
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