
სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 2017 წლის ანგარიში 

 

საანგარიშო პერიოდში (2017 წელი) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომ, კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში, 

132 საშტატო ერთეულის ძალებით, ჩაატარა შემდეგი ძირითადი სამუშაოები: 

 

1. ცხოველებთან და ქვეწარმავლებთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებზე, 

112-ის მეშვეობით და წერილობითი განცხადებების საფუძველზე, სააგენტოში შემოვიდა   

26 854 შეტყობინება, რომლებზეც უწყვეტ 24-საათიან რეჟიმში სააგენტოს სპეციალური 

მობილური ჯგუფების მიერ განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. შედეგად, 

მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვისა და ცხოველების პოპულაციების მართვის 

მიზნებში, ურბანულ გარემოში დაჭერილი და მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყვანილია 

6 730 ცხოველი და 438 ქვეწარმავალი. შესაბამისი მუნიციპალური ნორმატიული აქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად, ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში 

ქირურგიული ოპერაცია (სტერილიზაცია/კასტრაცია), იდენტიფიკაცია (საჭდით ან ყურის 

კუპირებით/ტატუირებით) და ანტირაბიული ვაქცინაცია ჩაუტრადა 3 440 ცხოველს; 

 

2. უმეთვალყურეო ცხოველებთან დაკავშირებით მოსახლეობის მიერ 

განხორციელებული შეტყობინებებისა და მათ საფუძველზე სააგენტოს მიერ ჩატარებული 

რეაგირების ღონისძიებების შედეგების ანალიზი მიუთითებს თითქმის ყველა ძირითადი 

პარამეტრით მაჩვენებლების ზრდის ტენდენციებზე. ამასთან, 2017 წლის განმავლობაში 

მუნიციპალურ თავშესაფარში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სამშენებლო-

სარეკონსტრუქციო სამუშაოებით (თანამედროვე საკარანტინო სივრცე, ცხოველების 

გამოსასეირნებელი სივრცე, მოქალაქეთა მისაღები სივრცე, საკანალიზაციო სისტემის 

რეკონსტრუქცია-განახლება და სხვა) გამოწვეული შეფერხებების და რეაგირების 

რესურსების შეზღუდვის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში ადგილი ჰქონდა რამოდენიმე 

პარამეტრის მონაცემების შემცირებასაც. კერძოდ: 

112-ზე და წერილობით შემოსული შეტყობინებების რაოდენობამ შეადგინა: 

 2015 წელი - 12 911 ცხოველი და 968 ქვეწარმავალი; 

 2016 წელი - 25 225 ცხოველი და 890 ქვეწარმავალი; 

 2017 წელი - 25 953 ცხოველი და 901 ქვეწარმავალი; 

შესაბამისად და პროპორციულად იზრდებოდა რეაგირების ღონისძიებების რაოდენობაც. 

კერძოდ, დაჭერილი და თავშესაფარში გადაყვანილია: 

 2015 წელი - 5 679 ცხოველი და 320  ქვეწარმავალი; 

 2016 წელი - 7 861 ცხოველი და 426 ქვეწარმავალი; 

 2017 წელი - 6 730 ცხოველი და 438  ქვეწარმავალი; 

გარდა ამისა, სააგენტოს მზარდი აქტივობის და წარმატებული საქმიანობის მაჩვენებლად 

საინტერესოა ისეთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი პარამეტრების ანალიზი-შედარება, 

როგორც: 



ჩატარებული სტერილიზაცია-კასტრაციის ოპერაციების რაოდენობა: 

 2015 წელი - 1 185 ოპერაცია (670 სტერილიზაცია და 515 კასტრაცია); 

 2016 წელი - 3 981 ოპერაცია (1 898 სტერილიზაცია და 2 083 კასტრაცია); 

 2017 წელი - 3 440 ოპერაცია (1 859 სტერილიზაცია და 1 581 კასტრაცია); 

გაჩუქებული, მიკედლებული და ბინადრობის არეალში დაბრუნებული ცხოველების 

რაოდენობა: 

 2015 წელი - 2 114 (შესაბამისად 503/369/1242); 

 2016 წელი - 4 174 (შესაბამისად 678/573/2923); 

 2017 წელი - 3 744 (შესაბამისად 426/782/2536); 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის # 7-28 

დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის 

წესით“ დადგენილი, თავშესაფარში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის 

უზრუნველყოფის და გაუმჯობესების, ცხოველებს შორის გადამდებ სნეულებათა 

გავრცელების პრევენციის და მოქმედი უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნათა დაცვის 

მიზნით, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ტერიტორიის  მიმდებარედ აშენდა და 

2017 წლის სექტემბერში ამოქმედდა თანამედროვე სტანდარტების საკარანტინო ნაგებობა-

სივრცე, რომელიც მოიცავს 24, ერთმანეთისგან სრულად იზოლირებულ (ფიზიკური, 

საჰაერო და საკანალიზაციო იზოლაცია) ვოლიერს. აღნიშნულმა ახალ საფეხურზე აიყვანა 

თავშესაფარში მიმდინარე სანიტარულ-ვეტერინარული და ჰიგიენური პროცესები, რამაც 

დაუყოვნებლივი შედეგი გამოიღო - მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი თავშესაფარში დიდი 

ნაკადით შემოსული ძირითადად დაავადებული ცხოველებისგან სხვადასხვა საშიში 

დაავადებების და ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობები და უშუალოდ ფაქტები; 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის # 20-

93 დადგენილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესით“ დადგენილი, 

მუნიციპალიტეტის შესაბამის აკრძალულ ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ მყოფი 

პირუტყვის სპეციალურ ადგილზე გადაყვანის ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით, 

მუნიციპალური თავშესაფრის ტერიტორიაზე აშენდა და 2017 წლის სექტემბრიდან 

ამოქმედდა ძაღლებისა და კატების განთავსების სივრცეებიდან სრულად იზოლირებული 

და დამოუკიდებელი, პირუტყვის (მსხვილფეხა, წვრილფეხა) დროებითი განთავსებისთვის 

სპეციალურად ადაპტირებულ ინფრასტრუქტურა (სადგომები, მიმღები ბაქანი, 

კანალიზაცია, საკვების შენახვის სივრცე), სადაც ყველა სტანდარტების დაცვით 

ხორციელდება პირუტყვის შესაბამისი განთავსება, მოვლა და კვება, კვალიფიციური 

ვეტერინარებისა და სანიტრების მიერ; 

 



5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის # 7-28 

დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის 

წესით“ დადგენილი, ცხოველების სათანადო პოსტოპერაციული ფიზიკური აქტივობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, მუნიციპალური თავშესაფრის მიმდებარედ აშენდა და 2017 

წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა ცხოველების გამოსასეირნებელი ტერიტორია (600 მ2); 

 

6. გარდა ამისა, აშენდა და 2017 წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა მოქალაქეთა და მათი 

ცხოველების მისაღებად ადაპტირებული სივრცე, კეთილმოეწყო თავშესაფრის ეზოს 

ტერიტორია, გარემონტდა ძველი ადმინისტრაციული შენობა, შეკეთდა არსებული 

დაზიანებული და დაემატა ახალი საკანალიზაციო სისტემა; 

 

7. ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების პოპულაციების მართვა-კონტროლის 

მიმართულებით მიმდინარე საქმიანობის ფარგლებში, სხვა მრავალი და კომპლექსური 

ღონისძიებების პარალელურად, „სანიტარულ-ვეტერინარული კორდონის კონცეფციის“ 

მოთხოვნათა რეალიზების მიზნით, შემუშავებული ღონისძიებათა გეგმის საფუძველზე, 

მიმდინარეობდა ურბანულ გარემოში ბინადარი უპატრონო ძაღლების დაჭერის 

ღონისძიებები თბილისის გარეუბნებში (მუნიციპალიტეტის პერიმეტრზე), შემდგომში 

მათი კლინიკური კვლევის, ჯანმრთელი და არააგრესიული ცხოველების სტერილიზაცია-

კასტრაციის, ანტირაბიული ვაქცინაციის, იდენტიფიკაცია-აღრიცხვის და ბინადრობის 

პირვანდელ არეალში დაბრუნების მიზნით. საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული 

ამოცანების ფარგლებში, დაჭერილი და მუნიციპალურ თავშესაფარში შეყვანილია 764 

ძაღლი, რომელთაგან „კორდონის“ ფარგლებში მუნიციპალიტეტის პერიმეტრზე 

დაბრუნდა 685 ცხოველი; 

 

8. დედაქალაქის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა ფასიანი სერვისის (მათ შორის 

ცხოველების ტრანსპორტირების და იდენტიფიკაციის სერვისები, რომლებიც 

სოციალურად დაუცველი ფენისთვის ხორციელდება უსასყიდლოდ) მიწოდების 

ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა: 

 ცხოველის იდენტიფიკაცია - 279, შემოსულმა თანხამ შეადგინა 4719 ლარი; 

 ცხოველის ტრანსპორტირება - 196, შემოსულმა თანხამ შეადგინა 4260 ლარი; 

 ცხოველის დაჭერა-გადაყვანა - 94, შემოსულმა თანხმა შეადგინა 3450 ლარი; 

 რეპელენტით დამუშავება - 116 ღონისძიება (დამუშავებული ტერიტორიის ფართობი 

- 26545 მ2), შემოსულმა თანხამ შეადგინა 8427 ლარი; 

 ვეტერინარული მომსახურება (ოპერაცია, ვაქცინაცია) - 4, შემოსულმა თანხამ 

შეადგინა 160 ლარი.  

ჯამში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის # 33-

141 დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ 



გაწეული ცალკეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის” ფარგლებში, 

საანგარიშო პერიოდში დაინტერესებულ პირებს მიეწოდათ 689 ფასიანი სერვისი, ხოლო 

შემოსავალმა შეადგინა 21 016 ლარი;  

 

9. ცხოველების მოვლა-პატრონობის და პირუტყვის ყოლის წესების შესრულების 

მონიტორინგის ფარგლებში, მოსახლეობისა და ცხოველების უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვის, ძაღლების გამოსეირნების წესებისა და დედაქალაქში სანიტარულ-ჰიგიენური 

მდგომარეობის მოწესრიგება-გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოს მიერ სპეციალურად 

გადამზადებული თანამშრომლების მიერ ხორციელდებოდა პატრულირება დედაქალაქის 

სკვერებში, პარკებში და ქუჩებში. შედეგად, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა 769 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტი. შესაბამისად, შედგენილია 769 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი - საჯარიმო ქვითარი (ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილებით, 148-ე 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით). საჯარიმო სანქციების 

შედეგად გადახდილმა თანხამ შეადგინა 10 712 ლარი; 

 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 2 აგვისტოს, 20 

სექტემბრის, 12 ოქტომბრის, 26 ოქტომბრის, 1 ნოემბრის და 6 დეკემბრის განკარგულებების 

(## 28.04.561, 35.04.670, 38.12.734, 40.05.775, 41.06.797, 45.09.886) საფუძველზე, ცოფის 

შემთხვევების ლოკალიზების და პრევენციის მიზნით, დადგენილ საკარანტინო ზონებში 

(მესხეთის ქუჩა, კოპცოვის ქუჩა, აეროდრომის დასახლება, შანდორ პეტეფის ქუჩა, 31 

ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია, ვაზისუბნის მე-2 მიკრორაიონის 23-ე კორპუსის 

მიმდებარე ტერიტორია), სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოსთან ერთობლივად, პერიოდული სიხშირით ტარდებოდა უპატრონო 

ცხოველების მასობრივი ანტირაბიული აცრები. ჯამში აცრილია 1 421 ცხოველი (ძაღლი - 

1328, კატა - 93), მათ შორის როგორც მიკედლებული, ისე უმეთვალყურეო/უპატრონო 

ცხოველები; 

 

11. დედაქალაქის სასწავლო დაწესებულებებში საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 

მუშაობის ფარგლებში, მოსახლეობაში ცხოველების მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულების 

დანერგვის, მოვლა-პატრონობის წესების დაცვის აუცილებლობისა და ცხოველებისგან 

მომდინარე საფრთხეების თავიდან აცილების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 

საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს სპეციალურად მომზადებული თანამშრომლების მიერ 

სხვადასხვა საჯარო სკოლებში ჩატარდა 28 გაკვეთილი. კერძოდ: ## მე-11, მე-12 

(დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), მე-16, 30-ე, 

45-ე (დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), 52-ე, 53-

ე (დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 3-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), 101-ე, 115-

ე (დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), 154-ე 

(დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), 158-ე, 161-ე, 



210-ე, „ახალი ლიცეუმი“, „ფიზიკა-მათემატიკური ლიცეუმი“, „ფესვები“ (დირექტორის 

თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან), „ჯეჯილი“, ქართულ-

ამერიკული სკოლა (დირექტორის თხოვნით ჩატარდა 2-ჯერ, სხვადასხვა ასაკობრივ 

ჯგუფებთან), „პეგასი“, „ეროვნული სკოლა ლიდერი“; 

 

12. ცხოველთა დამცველ საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავების, სააგენტოს წინაშე მდგარი ამოცანების, არსებული 

პრობლემების გადაჭრაში მათი დახმარების და ხელშეწყობის მიღების ფარგლებში, 

საანგარიშო პერიოდში, 3 მაისიდან 11 მაისის ჩათვლით და 18 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის 

ჩათვლით, სააგენტოს სტუმრობდა ცხოველთა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის 

„Mayhew International“-ის აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლინ იეტსი, ვეტერინართა 

ჯგუფებთან ერთად. ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა თეორიული და პრაქტიკული 

ტრეინინგები, ცხოველთა სტერილიზაცია-კასტრაციის ოპერაციებისა და ცხოველთა 

პოპულაციების მართვა-კონტროლის ორგანიზაციის მიმართულებით; 

 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის # 20-93 

დადგენილებით დამტკიცებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის“ საფუძველზე, საანგარიშო 

პერიოდში მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაიყვანილია მუნიციპალიტეტის შესაბამის 

აკრძალულ ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ მყოფი და საფრთხეების მატარებელი 

(უმეთვალყურეო პირუტყვის მიერ გამოწვეული ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევები, 

დაზიანებული საკუთრება (კერძო თუ მუნიციპალური (მაგალითად, ავტოტრანსპორტი, 

მწვანე ნარგავები და სხვა), ცხოველებისთვის (პირუტყვისთვის) არსებული საფრთხეები 

(დაკარგვა, ქურდობა, აგრესიული, მათ შორის გარეული ცხოველების თავდასხმა) და სხვა) 

254 სული წვრილფეხა და მსხვილფეხა პირუტყვი (206 ძროხა, 16 ცხენი, 4 ცხვარი, 28 თხა), 

საფრთხეების განეიტრალების, პატრონის დადგენის და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი ზომების გატარების მიზნით. სპეციალურ ადგილზე პირუტყვის 

გადაყვანის და ყოველდღიური ხარჯების ანაზღაურების საერთო თანხამ შეადგინა 27 840 

ლარი; 

 

14. გაზაფხალი-ზაფხულის პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის მატების პარალელურად, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლებისგან მომდინარე საფრთხეების 

პრევენციის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან და მერიის სხვადასხვა 

სტრუქტურულ ერთეულებთან შეთანხმებით, ასევე დაინტერესებულ პირთა მომართვების 

საფუძველზე, სააგენტომ უზრუნველყო 116 ცალკეული ობიექტის და ტერიტორიის 

რეპელენტით შეწამვლა. დამუშავებული ტერიტორიების საერთო ფართობმა შეადგინა 35 

507 მ2, ხოლო შესყიდული მომსახურების ღირებულებამ - 9 089 ლარი; 

 



15. ქალაქში უპატრონო ცხოველების პოპულაციის მართვა-კონტროლის მხრივ 

არსებული ვითარებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების და საჭიროებების დადგენის 

მიზნით, 2015 წლის აპრილიდან სააგენტომ დაიწყო მოსახლეობის სოციოლოგიური 

გამოკითხვა, რაც გაგრძელდა 2017 წლის განმავლობაშიც. საანგარიშო პერიოდში 

გამოკითხულთა რაოდენობამ შეადგინა 374 რესპოდენტი. შემაჯამებელი კვლევის 

მიხედვით: 

 197 გამოკითხული (53 %) არის ინფორმირებული სააგენტოსა და მისი საქმიანობის 

შესახებ, ხოლო 177 (47 %) - არა; 

 252 რესპოდენტი (67 %) თვლის, რომ უპატრონო ცხოველები წარმოადგენენ საფრთხეს 

მოსახლეობისთვის, ხოლო 122 (33 %) - არა; 

 ცხოველებისგან მომდინარე პრობლემებთან დაკავშირებით, გამოკითხულთაგან „112“-ს 

მიმართა 59-მა მოქალაქემ (16 %), რომელთაგან 46 (78 %) კმაყოფილია სააგენტოს 

თანამშრომლების მომსახურების ხარისხით, ხოლო 13 (22 %) - უკმაყოფილო; 

 331 გამოკითხული (89 %) მიიჩნევს, რომ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 

საქმიანობა გააუმჯობესებს დედაქალაქში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას და 

მოაწესრიგებს სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი რეაგირებით (ჯარიმებით), 27 რესპოდენტი (7 %) არ იზიარებს ამ 

მოსაზრებას, ხოლო 16-მა (4 %) - არ იცის; 

 

16. სფეროს სამართლებრივი რეგულირების შემდგომი სრულყოფის და არსებული 

ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ შეიმუშავა და 

განსახილველად წარუდგინა შესაბამის ორგანოებს: 

 „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი; 

 „იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 

კანონის პროექტი; 

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, 

კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის # 7-

28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი; 

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ გაწეული ცალკეული მომსახურების 

საფასურის განსაზღვრის წესის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის № 33-141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი; 

 „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის” 103-ე მუხლით, 

148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის № 28-117 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი; 

 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარ ცხოველთა 

პოპულაციების მართვა-კონტროლის და პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის პროცესში 

საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლების (ცხოველთა დამცველი არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, ცხოველთა მიმკედლებლები, ცალკეული დაინტერესებული პირები) 

ჩართულობის, ასევე სააგენტოს საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, 

2015 წლის მაისში სააგენტოს ინიციატივით შექმნილი „მუდმივმოქმედი საზოგადოებრივი 

საბჭოს“ საქმიანობის ფარგლებში, სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით 

ჩატარდა საბჭოს სამი სხდომა, ხოლო საბჭოს სხვადასხვა წევრებმა 12-ჯერ ჩაატარეს საბჭოს 

დებულებით გათვალისწინებული მუნიციპალური თავშესაფრის მონიტორინგი;  

 

18. საანგარიშო პერიოდში შესაბამისი მომსახურება გაეწია ცხოველთა მუნიციპალურ 

თავშესაფარში მისულ 1 129  ვიზიტორს; 

 

19. ცხოველთა მოვლა-პატრონობის ჰუმანური წესების პოპულარიზაციის, 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესახებ მოსახლეობის სრულფასოვანი ინფორმირების 

უზრუნველსაყოფად, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, სოციალური ქსელების, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და სხვა ფორმების გამოყენებით, ჩატარდა შესაბამისი 

ღონისძიებები. კერძოდ: 

 აქცია - 2;  

 ტელე-რადიო გადაცემა - 76; 

 პუბლიკაცია პრესასა და სოცქსელებში - 208; 

 

20. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში შემოვიდა 1258 წერილი, მათ შორის 904 

მოქალაქეებისგან. განხორციელდა რეაგირება ყველა იმ პრობლემაზე, რომლებიც აწუხებდა 

მოსახლეობას და ითხოვდნენ დახმარებას. მომზადდა და როგორც მოქალაქეებს, ასევე 

ხელისუფლების ორგანოებს, სხვა ორგანიზაციებს გაეგზავნა 504 წერილი; 

 

21. სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმის პარამეტრები საანგარიშო 

პერიოდში შესრულდა 99,99 %-ით. კერძოდ, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 157 533.97  ლარი, 

დამტკიცებული გეგმის 3 158 300  ლარიდან. 

 

 

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 

2018 წლის 10 იანვარი 


