ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

1.7 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტოს
მომსახურების
ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა - (30 07)
პროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო
ათას ლარებში

წლიური
დამტკიცებულ
ი მოცულობა

პროგრამი
ს კოდი

დასახელება

30 07

სსიპ საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტოს
მომსახურების
ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა
და ყველა
დაინტერესებულ
ი პირისთვის
ხელმისაწვდომო
ბა

წლიური
დაზუსტებულ
ი მოცულობა

საანგარიშ
ო
პერიოდის
საკასო
შესრულებ
ა

საკასო
შესრულების
% წლიური
დაზუსტებუ
ლ გეგმასთან
მიმართებაში

საკუთარი
სახსრებიდა
ნ
მიმართული
თანხები
(ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში
)

82 195.0

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე
აღწერა:
 დასრულდა რუსთავის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დათვალიერების/
ექსპერტიზისათვის საჭირო ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
 საანგარიშო

პერიოდში

დაიწყო

და

მიმდინარეობდა

რუსთავში

იარაღის

რეგისტრაციისთვის და თეორიული გამოცდისთვის საჭირო ახალი შენობის სამშენებლო
სამუშაოები;
 საანგარიშო

პერიოდში

დაიწყო

და

მიმდინარეობდა

ქ.

რუსთავში

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების განბაჟება, ექსპორტ/რეექსპორტისათვის საჭირო შენობის
მშენებლობა;

 ქ. რუსთავში დაიწყო და მიმდინარეობს იარაღის ბალისტიკისთვის საჭირო შენობის
მშენებლობა;

 საანგარიშო პერიოდში ქ. რუსთავში დასრულდა მართვის მოწმობის პრაქტიკული
გამოცდის მოსაცდელის მინით შეფუთვის სამუშაოები;
 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ქ. ოზურგეთში მართვის მოწმობის პრაქტიკული
გამოცდის მოედნის მოსაცდელის მოასფალტება;
 რუსთავში, გორში, თელავში, ახალციხეში და ახალქალაქში განხორციელდა
მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მოედნების და ავტომანქანების ახალ საგამოცდო
სისტემაზე გადაყვანა;
 საანგარიშო პერიოდში შესყიდულ იქნა 8 ერთეული სახელმწიფო სანომრე ნიშნების
საბეჭდი აპარატები, რითაც აღიჭურვება რეგიონები;
 საანგარიშო პერიოდში შესყიდულ იქნა პრაქტიკული გამოცდისათვის საჭირო
ავტომანქანების საგამოცდო ტექნიკა;
 განხორციელდა მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის (მოტო, A1 და A2)
16 ერთეული მოტოციკლეტის შესყიდვა;
 საანგარიშო

პერიოდში

დაიბრენდა

მართვის

მოწმობის

პრაქტიკული

გამოცდისათვის საჭირო ავტოსატრანსპორტო საშუალებები;
 საანგარიშო პერიოდში შეიცვალა იარაღის მოწმობის დიზაინი და ხარისხი და
გადავიდა თანამედროვე ლაზერულ ბეჭდვაზე და შესაბამისად შესყიდულ იქნა 200 000 ცალი
ახალი დიზაინის მოწმობა;
 შესყიდულ იქნა სააგენტოს ცენტრალური სერვერი;
 განხორციელდა

სააგენტოს

თანამშრომლებისთვის

ზაფხულის

უნიფორმის

შესყიდვა;
 სააგენტოს თანამშრომლების გადასაადგილებლად საანგარიშო პერიოდში შეძენილ
იქნა 4 ერთეული ავტობუსი;
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საჭირო
საწვავების შეძენა;
 შესაბამისი თანხები გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მართვის ცენტრი - ,,112“-ს;
 შს სამინისტროსთვის შეძენილ იქნა 70 ერთეული ავტომანქანა;

 მომსახურების სააგენტოს გორის, თელავის, ახალციხე, ახალქალაქის, ქუთაისის,
საჩხერის, ოზურგეთის, ბათუმის, ფოთის და ზუგდიდის სამსახურებში შეიცვალა ქსელური
კომუტატორები, განახლდა ქსელური შეერთებები;

 ოპტიკურ მულტიპლექსორებში ჩაემატა SFP-მოდულები რის ხარჯზეც მოიმატა
სასერვეროებს შორის გამტარუნარიანობამ სასერვერო ინფრასტუქტურებს შორის;

 სრულად მოხდა სასერვერო ინფრასტრუქტურის განახლება. მოძველებული
კლასიკური არქიტექტურიდან, თანამედროვე ჰიპერკონვერგენტულ სისტემაზე;

 განახლდა უსაფრთხოების და შიფრაციის სერტიფიკატი;

 მიმდინარეობს ავტომობილების რეგისტრაციის და აღრიცხვის პროგრამაზე
მუშაობა. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა და ინერგება პირველი ნაწილი, კერძოდ,
ავტომანქანების ექსპერტიზის/დათვალიერების და საბაჟო ოპერაციების სისტემა;
 სპორტული კლუბი - “MIA FORCE”--ის მიერ საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და
მიმდინარეობს სააგენტოს ტერიტორიაზე ავტომანქანების სადგომის მოწყობის სამუშაოები;


დაიწყო იარაღის მაღაზიაში პირველადი რეალიზაციისათვის განკუთვნილი

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბალისტიკური შემოწმება;
 ადგილზე მომსახურების გაწევის მიზნით, შესაძლებელი გახდა სააგენტოს
თანამშრომლების

განთავსება

ავტოცენტრებში,

ავტობაზრობებზე

და

სალიზინგო

კომპანიებში;
 დაინერგა ახალი მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების შესახებ მონაცემების დაინტერესებული პირებისათვის (ბანკები,
სადაზღვეო და სალიზინგო კომპანიები და სხვა) ელექტრონული ფორმით მიწოდების
შესაძლებლობას;
 დაინერგა ელექტრონული პოს ტერმინალის (ბარათის გადახდის სისტემის)
მეშვეობით მომსახურების საფასურების გადახდის სისტემა;
 მომსახურების სააგენტოს მობილურ აპლიკაციაში განხორციელდა მრავალი
მიზნობრივი ცვლილება. ცვლილება მოიცავდა როგორც ძველი ვიზუალისა თუ ფუნქციის
რეკონსტრუქცია-აღდგენას ასევე, არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას და რაც განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია,

აპლიკაციას

დაემატა

ავტომობილის

ნომრის

განახლების

სერვისი.

შესაბამისად მომხმარებლისთვის გამარტივდა აღნიშნული სერვისით სარგებლობა, რაც
გულისხმობს, რომ მომხმარებელს ახლა უკვე შესაძლებლობა აქვს დისტანციურად
ისარგებლოს ნომრის შეცვლის სერვისით (საანგარიშო პერიოდში დისტანციურად ნომრის
შეცვლის სერვისით ისარგებლა 20 000 მოქალაქემ).
 სააგენტოს დისტანციური სერვისების ჩამონათვალს დაემატა ახალი ფუნქცია
რომელიც გულისხმობს მარტივი გზით ინფორმაციის მიწოდებას სხვადასხვა თანამშრომელი
კომპანიებისთვის. (საპატრულო ჯარიმების ფასიანი სერვისი).
 სააგენტოს

თანამშრომლებისთვის

შესაძლებელი

გახდა

ელექტრონული

ხელმოწერის სრული დატვირთვით გამოყენება. (შტამპი)
 სააგენტომ შესაძლებლობა მისცა იარაღით მოვაჭრე მაღაზიებს თავად მოემსახურონ
მომხმარებლებს (სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფორმატში, ნაწილობრივად). ამისათვის
შეიქმნა

საიტის

შესაბამისი

ვერსია,

ინსტრუქტაჟი

ჩაუტარდათ

მაღაზიების

წარმომადგენლებს.
 საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 566 168 მოქალაქეს და 14 700
ორგანიზაციას.

