საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2021-2023
მიზანი 1:

გავლენის
ინდიკატორი 1.1:

„საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და თამბაქოსთან დაკავაშირებული მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs)
ავადობის და ნაადრევი სიკვდილობის შემცირება
კავშირი:

არასრულწლოვნებში
მოწევის
გავრცელების პროცენტული წილი

საბაზისო

გავლენის
ინდიკატორი 1.2:

გავლენის
ინდიკატორი 1.3:

გავლენის
ინდიკატორი 1.4:

სახლის პირობებში მეორადი კვამლის
ზემოქმედებისგან
თავისუფალი
ბავშვების
და
მოზრდილების
პროცენტული წილი

სამსახურში და საზოგადოებრივ
ადგილებში მეორადი კვამლის
ზემოქმედების პროცენტული წილი
მოზრდილებში

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით (I21I23) და ინსულტებით (I60-I66)
ჰოსპიტალიზაციების რაოოდენობა

საბოლოო

2019

2021

2023

მაჩვენებელი

12%

10%

8%
სამიზნე

საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2019

2021

2023

მაჩვენებელი

30.7%

29%

26%

საბაზისო

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2019

2021

2023

მაჩვენებელი

56.8% - ბავშვები
61.4% - ზრდასრულები

59% - ბავშვები
64% ზრდასრულები

61% - ბავშვები
66% ზრდასრულები

საბაზისო

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2019

2021

2023

მაჩვენებელი

11.1%

8%

5%

საბაზისო
გავლენის
ინდიკატორი 1.5:

საშუალოვადიანი

წელი

საბაზისო
ზრდასრულებში მოწევის გავრცელების
პროცენტული წილი

სამიზნე

სამიზნე
საშუალოვადიანი
საბოლოო

3

დადასტურების წყარო
ESPAD (2019, 2023)
GYTS (2017, 2021, 2025)
დადასტურების წყარო
თამბაქოს პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019
STEPS 2022
დადასტურების წყარო
STEPS 2016, 2022; GYTS (2017,
2021, 2025)
თამბაქოს პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019
დადასტურების წყარო
STEPS 2022; თამბაქოს
პრევალენტობის ეროვნული
კვლევა 2019
დადასტურების წყარო

წელი

2019

2021

2023

ჯანმრთელობის დაცვა,
სტატისტიკური ცნობარი

მაჩვენებელი

ინფარქტი - 11 237
ინსულტი - 11 403

ინფარქტი - 9 600
ინსულტი - 9 700

ინფარქტი - 9 300
ინსულტი - 9 300

ჯანმრთელობის დაცვა,
სტატისტიკური ცნობარი

ამოცანა 1.1:

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის შესაბამისად
საბაზისო
წელი

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.1.1:

თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის
აღსრულების მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.1.2:

სტრატეგიის შესაბამისად
კანონმდებლობაში განხორციელებული
ცვლილებები

2019

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

2021

2023

საჯარო
საჯარო
დაწესებულებები - დაწესებულებები საჯარო დაწესებულებები - 100%; სამასპინძლო 100%; სამასპინძლო
დაწესებულებები - დაწესებულებები 98%; სამასპინძლო
დაწესებულებები - 99.3%; 100%; სამედიცინო 100%; სამედიცინო
დაწესებულებები - დაწესებულებები სამედიცინო
100%;
დაწესებულებები - 97.4%; 100%;
საგანმანათლებლო
საგანმანათლებლო
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
დაწესებულებები დაწესებულებები - 98.8%;
100%;
100%;
გამაფრთხილებელი
გამაფრთხილებელი გამაფრთხილებელი
ნიშნების არსებობა - 50%;
ნიშნების არსებობა - ნიშნების არსებობა ფასადზე განთავსებული
100%; ფასადზე
100%; ფასადზე
თამბაქოს პროდუქტები განთავსებული
განთავსებული
95.7%; თამბაქოს რეკლამა
თამბაქოს
თამბაქოს
(ძირითადად ასაწონ
პროდუქტები პროდუქტები - 100%;
თუთუნის) – 95.3%;
100%;
თამბაქოს
თამბაქოს რეკლამა –
მაჩვენებელი ობიექტის გარედან
რეკლამა – 100%;
100%; ობიექტის
თამბაქოს პროდუქტების
ობიექტის გარედან გარედან თამბაქოს
ხილვადობა - 95.1%;
თამბაქოს
პროდუქტების
ვიტრინაზე
პროდუქტების
ხილვადობა - 100%;
განთავსებულია თამბაქოს
ხილვადობა - 100%; ობიექტის შიგნიდან
აქსესუარები - 97.2%;
ობიექტის შიგნიდან თამბაქოს
სატრანსპორტო
თამბაქოს
პროდუქტების
საშუალებათა კარზე
პროდუქტების
ხილვადობა - 100%;
მოწევის აკრძალვის
ხილვადობა - 100%; სატრანსპორტო
ნიშნების გამოკვრა - 69%;
სატრანსპორტო
საშუალებათა კარზე
სატრანსპორტო
საშუალებათა
მოწევის აკრძალვის
საშუალებათა შიგნით
კარზე მოწევის
ნიშნების გამოკვრა მოწევის აკრძალვის
100%;
აკრძალვის
ნიშნების გამოკვრა - 52.2%.
ნიშნების გამოკვრა - სატრანსპორტო
საშუალებათა
100%;
სატრანსპორტო
შიგნით მოწევის
საშუალებათა
აკრძალვის ნიშნების
სამიზნე
საბაზისო
საშუალოვადიანი
საბოლოო
წელი

2020

2021

2023

დადასტურების წყარო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო პროგრამის
თამბაქოს კომპონენტის
ანგარიშები
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ანგარიშები
ფინანსთა სამინისტროს
ანგარიშები
ადგილობრივი
თვითმმართველობების
ანგარიშები

დადასტურების წყარო
სტრატეგიისა და

დღეს მოწევა დაშვებულია:
• სამორინეში;
• სათამაშო აპარატების
სალონში (სანებართვო
მოსაკრებლის
განაკვეთი არანაკლებ
200 000 ლარი და
აკრძალულია
არანაკლებ 20
მოწევა ტაქსებში,
სათამაშო აპარატი);
• ტაქსებში და კატერში; კატერში და
პროფესიულ
• პროფესიული
თეატრებში
თეატრის მუდმივი
გამონაკლისის
სარგებლობისთვის
განკუთვნილ შენობა- გარეშე
ნაგებობაში მხოლოდ
ქვეყანა
მსახიობის ან/და
შემსრულებლის მიერ, მიერთებულია
უკანონო ვაჭრობის
სპექტაკლის ან/და
პროტოკოლს
თეატრალური
მაჩვენებელი

რისკი:

წარმოდგენის
მიმდინარეობის
დროს, რეჟისორის
შემოქმედებითი
ჩანაფიქრის
განხორციელების
მიზნით.

საჯარო
დაწესებულებაში
თამბაქოს
კონტროლთან
დაკავშირებული
სახელმწიფო
პოლიტიკის
დაცვისა და
ქვეყანა არ არის
სახელმწიფოს
მიერთებული უკანონო
თამბაქოს
ვაჭრობის პროტოკოლს
ინდუსტრიაში
ჩაბმულ პირთან
ქვეყანას არ აქვს
ურთიერთობის წესი
დამტკიცებული საჯარო
დაწესებულებაში თამბაქოს დამტკიცებულია
კონტროლთან
დაკავშირებული
სახელმწიფო პოლიტიკის
დაცვისა და სახელმწიფოს
თამბაქოს ინდუსტრიაში
ჩაბმულ პირთან
ურთიერთობის წესი

სამოქმედო გეგმის
ანგარიშები

აკრძალულია მოწევა
სამორინეში და
სათამაშო აპარატების
სალონებში

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით,
სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა, თამბაქოს ინდუსტრიის პირდაპირი ან
არაპირდაპირი ჩარევა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში და/ან განხორციელებაში

ამოცანა 1.2:

თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში; აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა
საბაზისო

დადასტურების წყარო

2019

2021

2023

თამბაქოს პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019

მაჩვენებელი

23.1%
(კაცი 23.9%, ქალი 18%)

30%

40%

თამბაქოს საკითხებზე
განხორციელებული
კვლევები

საბაზისო

რისკი:

საბოლოო

წელი
ამოცანის შედეგის თამბაქოზე თავის დანებების მსურველთა
ინდიკატორი 1.2.1:
წილი მომხმარებლებს შორის

ამოცანის შედეგის
თამბაქოს ცხელ ხაზზე
ინდიკატორი 1.2.2: განხორციელებული ზარების რაოდენობა

სამიზნე
საშუალოვადიანი

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2020

2021

2023

მაჩვენებელი

4 288

10 000

20 000

დადასტურების წყარო
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამის თამბაქოს
კომპონენტის ანგარიშები

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით,
ახალი ნორმატიული ბაზის მიღება/ამოქმედების შეფერხება, სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის
ნაკლებობა

ამოცანა 1.3:

თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული პროდუქტების მსგავსი
რეგულაციის უზრუნველყოფა
საბაზისო
წელი

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.3.1:

თამბაქოს საშინაო გაყიდვების
მოცულობა
მაჩვენებელი

2020

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.3.2:

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.3.3:

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
სახელმწიფო პროგრამის თამბაქოს
კომპონენტის ბიუჯეტი

საშუალოვადიანი

საბოლოო

2021

2023

• ფილტრიანი და
• ფილტრიანი და
2020 წლის 1.01 – 30.09
უფილტრო
უფილტრო
პერიოდში
სიგარეტების,
სიგარეტების,
• ფილტრიანი და
გასახურებელი
გასახურებელი
უფილტრო
თამბაქოს
თამბაქოს
სიგარეტების,
რეალიზაციის
რეალიზაციის
გასახურებელი
ოდენობა
ოდენობა
თამბაქოს
(კოლოფებში) (კოლოფებში) რეალიზაციის
არაუმეტეს 112
არაუმეტეს 110
ოდენობა
მილიონისა
მილიონისა
(კოლოფებში) • 100 გრამიანი
• 100 გრამიანი
113,217,006.0
შეფუთვის
შეფუთვის
• 100 გრამიანი
მოსაწევი თამბაქო
მოსაწევი თამბაქო
შეფუთვის მოსაწევი
არაუმეტეს 220,000
არაუმეტეს 116,000
თამბაქო 7,450.0 ცალი
კილოგრამისა
კილოგრამისა
და
• 50 გრამიანი
• 50 გრამიანი
222,531.0კილოგრამი.
შეფუთვის
შეფუთვის
• 50 გრამიანი
მოსაწევი თამბაქო
მოსაწევი თამბაქო
შეფუთვის მოსაწევი
არაუმეტეს 208,000
არაუმეტეს 204,000
თამბაქო 208,683.0
კილოგრამისა.
კილოგრამისა.
ცალი და 209,889.2 კგ.
• ჩიბუხის თამბაქო
ჩიბუხის თამბაქო
• ჩიბუხის თამბაქო
არაუმეტეს 2000
არაუმეტეს 1000
2,578.0 ცალი.
ცალისა.
ცალისა.
საბაზისო

ზრდასრული მომხმარებლის მიერ
დღეში მოწეული თამბაქოს საშუალო
რაოდენობა

სამიზნე

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2019

2021

2023

მაჩვენებელი

18.6 ღერი (კაცები-19.6;
ქალები-12.6)

17

15

საბაზისო

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

წელი

2020

2021

2023

მაჩვენებელი

510 000 ლარი

1 500 000 ლარი

2 000 000 ლარი

დადასტურების წყარო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს
შემოსავლების
სამსახური

დადასტურების წყარო
თამბაქოს
პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საბაზისო
ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.3.4:

მოწევის დაწყების საშუალო ასაკი

წელი
მაჩვენებელი

რისკი:

ამოცანა 1.4:

2019

საბოლოო

2021

2023

დადასტურების წყარო
თამბაქოს
პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019
STEPS 2022

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით,
პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე, თამბაქოს ინდუსტრიის მხრიდან რეზისტენტობა

თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის შესახებ მეცნიერული
მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება

წელი

მოსახლეობის წილი ვინც მხარს უჭერს
თამბაქოს კონტროლის გაძლიერებას
მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.4.2:

საშუალოვადიანი

18.6 წელი (კაცები - 18.2; 20 წელი (კაცები - 19; 21 წელი (კაცები - 20;
ქალებში - 21.3)
ქალებში - 21)
ქალებში - 22)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის
ინდიკატორი 1.4.1:

სამიზნე

დაგეგმილი პუბლიკაციების და
შეთავაზებული პოლიტიკის
დოკუმენტების რაოდენობა

2019

საშუალოვადიანი

საბოლოო

2021

2023

საჯარო
დაწესებულებების
საჯარო
შენობებში
საჯარო
დაწესებულებების
თამბაქოს
დაწესებულებების
შენობებში თამბაქოს
მოხმარების
შენობებში თამბაქოს
მოხმარების სრულად
სრულად
მოხმარების სრულად
აკრძალვა - 97%,
აკრძალვა - 97%,
აკრძალვა - 95.7%,
სახოგადოებრივი
სახოგადოებრივი კვების სახოგადოებრივი
კვების ობიექტების
ობიექტების შენობებში კვების ობიექტების
შენობებში მოწევის
მოწევის აკძალვა - 91.7%, შენობებში მოწევის
აკძალვა - 97%,
აკძალვა - 95%,
თამბაქოს რეკლამის
თამბაქოს რეკლამის
თამბაქოს
სრულად აკრძალვა სრულად აკრძალვა 94.4%
რეკლამის
98%
სრულად
აკრძალვა - 97%
საბაზისო

წელი

სამიზნე

2020

სამიზნე
საშუალოვადიანი

საბოლოო

2021

2023

დადასტურების წყარო

თამბაქოს
პრევალენტობის
ეროვნული კვლევა 2019
STEPS 2022
თამბაქოს კვლევები

დადასტურების წყარო
პოლიტიკის

მაჩვენებელი

პოლიტიკის 3
დოკუმენტი

პოლიტიკის
დოკუმენტები

2019 წლის
პრევალენტობის
კვლევის ანგარიში

2022 წლის STEPS
კვლევის ანგარიში

2019 წლის ESPAD
კვლევის ანგარიში

რისკი:

პოლიტიკის
დოკუმენტები

დოკუმენტები და
პუბლიკაციები

2023 წლის ESPAD
კვლევის ანგარიში

თამბაქოს
თამბაქოს საკითხებზე
საკითხებზე
ჩატარებული სხვა
ჩატარებული სხვა
კვლევის ანგარიში
კვლევის ანგარიში

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით,
პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე

მიზანი 1.

საქართველოს მოსახლეობის ჯანმთელობის გაუმჯობესებისა და არაგადამდები დაავადებებით ნაადრევი სიკვდილიანობის შემცირების ხელშეწყობა

ამოცანა 1.1.

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის
შესაბამისად
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

განხორციელებული
სამთავრობო კომისიის
გადაწყვეტილე
ბების/რეკომენ
დაციების ხვედრითი წილი
(%)
კანონით და სხვა
მარეგულირებელი
აქტებით განსაზღვრული
ვალდებულებების
შესრულების დონე (%)
ჯანმოს ექსპერტთა
მისიის/ონლაინ
შეხვედრებზე მიღებული
რეკომენდაციების წილი
(%), რომელიც
განხორციელდა

კომისიის
საქმიანობის
მონიტორინ
გის
ანგარიში

1.1.4.
თამბაქოს კონტროლის
ჩარჩო-კონვენციის
განხორციელების მონიტორინგი

დაგეგმილი აქტივობების
განხორციელების დონე (%)

1.1.5.
თამბაქოს კონტროლის
სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობის ეტაპობრივი
დაახლოების უზრუნველყოფა
ევროკავშირის შესაბამის
ევროდირექტივებთან
აღსრულებისთვის განსაზღვრული
ვადების გათვალისწინებით
1.1.6.
ჯანდაცვითი
გადაწყვეტილებების მომზადების,

თამბაქოსთან მიმართებაში
ევროასოცირების გეგმით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შესრულების დონე (%)

აქტივობა
1.1.1.
თამბაქოს კონტროლის
სამთავრობო კომისიის
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

1.1.2.
თამბაქოს კონტროლის
კანონის აღსრულების
მონიტორინგი

1.1.3.
კოორდინაცია და
მჭიდრო თანამშრომლობა ჩარჩო
კონვენციის სამდივნოსთან და
თამბაქოს კონტროლის სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

საქართველოს მთავრობის
დადგენილების პროექტი

პასუხისმგებელი
უწყება
დკსჯეც

პარტნიორი
უწყება

შესრულები
ს ვადა

ბიუჯეტი
(ლარი)

სამდივნო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

მონიტორინ
გის ჯგუფის
ანგარიშები

დკსჯეც

სამდივნო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

ვიზიტების
ანგარიშები/
შეხვედრები
ს ოქმები

დკსჯეც

სამდივნო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

აქტივობები
ს
განხორციე
ლების
მონიტორინ
გის
ანგარიში
მთავრობის
ადმინისტრა
ციის გეგმის
შესრულები
ს
მონიტორინ
გის
ანგარიში
საქართველ
ოს

დკსჯეც

სამდივნო
ჯანმო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

დკსჯეც

სამდივნო
სშჯსდს

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

დკსჯეც

სამდივნო
სშჯსდს

2021 წლის
მე-4

ადმინისტრ
აციული

დაფინანსების წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

90.000

90,000

ექსპერ
ტული
მისიები
/ ჯანმო

144,000

144,000

ეექსპერ
ტული
მისიები
/ ჯანმო

ამოცანა 1.1.
აქტივობა
მიღებისა და დანერგვის პროცესში
თამბაქოს ინდუსტრიის
ინტერესების დაუშვებლობის და
თამბაქოს ინდუსტრიასთან
საჯარო
ორგანიზაციების/პირების
ურთიერთობათა
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
კანონმდებლობით

1.1.7.
თამბაქოს ნაწარმის
შემადგენლობის ყოველწლიური
კონტროლი

1.1.8.
თამბაქოს ნაწარმის
შეფუთვაზე პიქტოგრამების
როტაციის მონიტორინგი

1.1.9.
თამბაქოს ნაწარმის
შეფუთვაზე სამედიცინო
გაფრთხილებების როტაციის
განხორციელების შესახებ
ინფორმაციის წარმოდგენის
ვალდებულება
1.1.10. თამბაქოს ე.წ.
სტანდარტული წესით, ანუ „სადა“
შეფუთვის მონიტორინგი

1.1.11. თამბაქოს და მისი
ნაწარმის, აქსესუარების და
მოხმარებისთვის განკუთვნილი

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის
შესაბამისად
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

„საჯარო დაწესებულებაში
თამბაქოს კონტროლთან
დაკავშირებული
სახელმწიფო პოლიტიკის
დაცვისა და სახელმწიფოს
თამბაქოს ინდუსტრიაში
ჩაბმულ პირთან
ურთიერთობის წესის
დამტკიცების შესახებ“
დამტკიცებული და
დანერგილია
ბრენდების წილი (%),
რომელიც შემოწმდა
შესაბამის ლაბორატორიაშ
ი

მთავრობის
დადგენილე
ბა

თამბაქოს პროდუქტების
წილი (%), რომელზეც
პიქტოგრამების როტაცია
შეესაბამება კანონით
განსაზღვრულ
მოთხოვნებს
ცვლილებების პროექტები
«თამბაქოს კონტროლის
შესახებ» კანონში და
შესაბამის
კანონქვემდებარე აქტებში
მომზადებულია
თამბაქოს ე.წ.
სტანდარტული წესით
შეფუთვის წესის
დარღვევასთან
დაკავშირებით
ადმინისტრაციული
ჯარიმების რაოდენობა
1) თამბაქოს და მისი
ნაწარმის, აქსესუარების და
მოხმარებისთვის

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულები
ს ვადა

ბიუჯეტი
(ლარი)

კვარტალი

ხარჯი

თამბაქოს
ნაწარმის
შემადგენლ
ობის
კონტროლის
ოქმები
მონიტორინ
გის
ანგარიშები

დკსჯეც

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

ცვლილებებ
ის
პროექტები

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

ადმინისტრა
ციული
ჯარიმების
ოქმები

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

დკსჯეც

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

ადმინისტრა
ციული
ჯარიმების

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

დკსჯეც

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

დაფინანსების წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

ამოცანა 1.1.
აქტივობა
მოწყობილობების ყველა სახის
რეკლამის (მ.შ. ინტერნეტით)
სრული აკრძალვის მონიტორინგი

1.1.12. თამბაქოს ნაწარმის
წარმოებაზე, იმპორტზე,
დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე
ლიცენზირების და სანებართვო
სისტემის შემოღება

1.1.13. თამბაქოს კონტროლის
ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს
ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის
აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლის
(2012 წლის 12 ნოემბერი, ქ.
სეული) საქართველოს მიერ
ხელმოწერა და რატიფიცირება

1.1.14. თამბაქოს ნაწარმის
მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში
გაყიდვის დაშვების საკითხის
განხილვა და პოლიტიკის
წინადადების შემუშავება

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის
შესაბამისად
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

განკუთვნილი
მოწყობილობების
რეკლამასთან
დაკავშირებით
ადმინისტრაციული
ჯარიმების რაოდენობა
2) მოსახლეობის წილი,
ვინც აცხადებს, რომ ხედავს
თამბაქოს და მისი
ნაწარმის, აქსესუარების და
მოხმარებისთვის
განკუთვნილი
მოწყობილობების
რეკლამას (მათ შორის
ინტერნეტით)
ცვლილებები კანონებში
“თამბაქოს კონტროლის
შესახებ”და
“ლიცენზირების და
ნებართვების შესახებ”,
კანონქევმდებარე
ნორმატიული აქტების
შემუშავებულია და
დამტკიცებულია
თამბაქოს კონტროლის
ჩარჩო კონვენციის
„თამბაქოს ნაწარმის
უკანონო ვაჭრობის
აღკვეთის შესახებ”
პროტოკოლი
საქართველოს მიერ
ხელმოწერილი და
რატიფიცირებულია
ცვლილებები კანონებში
“თამბაქოს კონტროლის
შესახებ” და
“ლიცენზირების და
ნებართვების შესახებ”და
კანონქვემდებარე აქტებში

ოქმები

ცვლილებებ
ი კანონებში
“თამბაქოს
კონტროლის
შესახებ”და
“ლიცენზირ
ების და
ნებართვები
ს შესახებ”
შესაბამისი
სამართლებ
რივი აქტი

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულები
ს ვადა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დკსჯეც

სამდივნო
სშჯსდს

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

დკსჯეც

სამდივნო

2021 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

2021 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

სშჯსდს
საქართველ
ოს
პარლამენტი

შესაბამისი
სამართლებ
რივი აქტი

დკსჯეც

სამდივნო
სშჯსდს
საქართველ
ოს

დაფინანსების წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

ამოცანა 1.1.
აქტივობა

1.1.15. თამბაქოს ნაწარმის
ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი

1.1.16. თამბაქოს ნაწარმის,
თამბაქოს აქსესუარის ან/და
თამბაქოს მოხმარებისთვის
განკუთვნილი მოწყობილობის
რეალიზაციის ან და განლაგების
აკრძალვის კონტროლი, ისე, რომ
იგი ხილვადი არ იყოს

1.1.17. თამბაქოს კონტროლის
კანონმდებლობის დარღვევების
იდენტიფიკაციასა და
რეაგირებაზე პასუხისგებელი
სტრუქტურების მიზნობრივი
ტრენინგი, კოორდინირებული
მუშაობა და ინსტიტუციური
სრულყოფის ხელშეწყობა
1.1.18. ინტერნეტ მედიაში
თამბაქოს ნაწარმის
პოპულარიზაციის, რეკლამის და
თამბაქოს მოხმარების
დემონსტრირების ფაქტზე
რეაგირების მექანიზმის
შემუშავება

1.1.19. თამბაქოს ნაწარმის
არასრულწლოვნების მიერ
შეძენის ან მათთვის თამბაქოს
ნაწარმის მიყიდვის ფაქტის

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის
შესაბამისად
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი
მომზადებულია და
დამტკიცებულია
თამბაქოს ნაწარმის
ვაჭრობის ქსელის
მონიტორინგის
რაოდენობა
თამბაქოს ნაწარმის,
თამბაქოს აქსესუარის
ან/და თამბაქოს
მოხმარებისთვის
განკუთვნილი
მოწყობილობის
რეალიზაციის ან და
განლაგების წესების
დარღვევისთვის
ადმინისტრაციული
ჯარიმების რაოდენობა
პასუხისგებელი
სტრუქტურების
წარმომადგენელთა წილი,
რომლებმაც გაიარეს
ტრენინგი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულები
ს ვადა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დაფინანსების წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

პარლამენტი
მონიტორინ
გის
ანგარიშები

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტ
რაციული
ხარჯი

ადმინისტრა
ციული
ჯარიმების
ოქმები

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტ
რაციული
ხარჯი

ტრენინგის
ანგარიშები

დკსჯეც

შესაბამისი
სამინისტრო
ები

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტ
რაციული
ხარჯი

შეტანილია ცვლილება
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში

შესაბამისი
სამართლებ
რივი
აქტი/აქტები

დკსჯეც

სამდივნო

2022 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტ
რაციული
ხარჯი

ბეჭდურ და ინტერნეტ
მედიაში თამბაქოს
ნაწარმის რეკლამის
აკრძალვის აღსრულების
მაჩვენებელი
საკონტროლო
შესყიდვებისას თამბაქოს
მიყიდვის ფაქტის
ხვედრითი წილი

საკონტროლ
ო
შესყიდვების
ანგარიში

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

სშჯსდს
საქართველ
ოს
პარლამენტი

სამდივნო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრ
აციული
ხარჯი

კომენტარი

ამოცანა 1.1.
აქტივობა

თამბაქოს მრავალკომპონენტიანი კანონმდებლობის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესება და სრული აღსრულების გაძლიერება FCTC-ის
შესაბამისად
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულები
ს ვადა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დაფინანსების წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

გამოვლენის მიზნით
საკონტროლო შესყიდვის
პრაქტიკის დანერგვა
ამოცანა 1.2.

თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა

აქტივობა

აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

1.2.1. ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამის თამბაქოს კონტროლის
კომპონენტის განხორციელება

თამბაქოს საწინააღმდეგო
მიზნობრივი
საკომუნიკაციო
კამპანიისთვის
შემუშავებული
მულტიმედიური
საკომუნიკაციო მასალების
რაოდენობა
ცვლილება «თამბაქოს
კონტროლის შესახებ»
კანონში და
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში

მულდიმედ
იური
საკომუნიკაც
იო მასალები

სამართლებ
რივი აქტები

შინაგან
საქმეთა
სამინისტრ
ო

სასტუმროების წილი,
სადაც არ არის
უზრუნველყოფილი
თამბაქოსგან თავისუფალი
გარემო
მოწევისთვის თავის

მონიტორინ
გის
ანგარიშები

ჯანმრთელო

1.2.2. მოწევის აკრძალვა
დახურულ ტიპის ყველა შენობაში;
ტაქსებში; კერძო ავტომობილებში
თუ მასში იმყოფება
არასრულწლოვანი (<18 წლის);
პროფესიული თეატრის,
სამორინები და სათამაშო
აპარატების სალონიც მუდმივი
სარგებლობისთვის განკუთვნილ
შენობა - ნაგებობაში
გამონაკლისის გარეშე; ასევე,
ზოგიერთი ტიპის ღია ადგილებში
აკრძალვა და სასწავლო
დაწესებულებებიდან 15 მეტრის
დისტანციაზე.
1.2.3. სასტუმროებში
თამბაქოსაგან 100%-ით
თავისუფალი გარემოს
უზრუნველყოფის მონიტორინგი
1.2.4.სატელეფონო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

1,725,000

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

შინაგან
საქმეთა
სამინისტრ
ო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

დკსჯეც

2023 წლის

ადმინისტრა

დკსჯეც

სშჯსდს

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი
27 03 02
10

კომენტარი

ამოცანა 1.2.
აქტივობა

თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

კონსულტაციის უზრუნველყოფა
ნომერზე 116001

დანებების ცხელ ხაზზე
მიღებული ზარების
რაოდენობა

1.2.5. მობილური აპლიკაციის
“თავს ვანებებ” ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა
1.2.6. ბაზარზე
ნიკოტინჩანაცვლებითი და
მედიკამენტური თერაპიის
გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება

მობილური აპლიკაციის
ჩამოტვირთვის რაოდენობა

ბის
ხელშეწყობი
ს
სახელმწიფო
პროგრამის
ანგარიში
დკსჯეც
ანგარიში

1.2.7. ექიმების და ექთნების
ტრენინგი/ინფორმირება
მოწევისთვის თავის დანებების
კონსულტაციის და
ფარმაკოთერაპიის საკითხებში

1.2.8. ექიმების, ექთნების და
მასწავლებელთა
მომზადების/გადამზადების
კურსში თამბაქოს შესახებ
შესაბამისი სწავლების შეტანა
1.2.9 თამბაქოს საწინააღმდეგო,
ყოველწლიური ეროვნული და
საერთაშორისო დღეების აღნიშნვა

მოსახლეობის წილი,
რომელთათვისაც
ფინანსურად და
გეოგრაფიულად
ხელმისაწვდომია
მოწევისთვის თავის
დანებების ფარმაცევტული
საშუალებები
1) მწეველების წილი, ვისაც
გაეწია მოწევისთვის თავის
დანებების კონსულტაცია
ჯანდაცვის
სპეციალისტების მიერ
(ექიმები,
სტომატოლოგები, ექთნები
ან ფარმაცევტები)
2)
ტრენირებულ/ინფორმირე
ბულ
ექიმთა/ექთანთა/ფარმაცევ
ტთა წილი
ექიმების, ექთნების,
მასწავლებელთა წილი,
ვინც გაირა სასწავლო
კურსი თამბაქოს შესახებ
თამბაქოს საწინააღმდეგო,
ეროვნული და
საერთაშორისო

კვლევის
ანგარიში

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

დკსჯეც

დკსჯეც

ფარმაცვტუ
ლი
კომპანიები

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

მე-4
კვარტალი

ციული
ხარჯი

2023 წლის
მე-4
კვარტალი
2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი
880,000

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

დეფიც
იტი

დკსჯეც

დკსჯეც
ანგარიში

დკსჯეც

ჯანმო

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

500,000

გაცემული
სერტიფიკატ
ები

განათლებ
ის
სამინისტრ
ო

სჯსდს

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

ღონისძიებე
ბის
ანგარიში;

დკსჯეც

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

500,000

გრანტი
ს
ფარგლ

ამოცანა 1.2.
აქტივობა

ამოცანა 1.3.

თამბაქოს მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, აქტიური მოხმარების შეწყვეტის ხელშეწყობა
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

დღეებისადმი მიღღვნილი
ღონისძიებები
ჩატარებულია

თვალსაჩინო
მასალა

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

ებში

თამბაქოს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება და თამბაქოს ახალი და აღმოცენებადი პროდუქტებისთვის თამბაქოს არსებული
პროდუქტების მსგავსი რეგულაციის უზრუნველყოფა

აქტივობა

აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

1.3.1. თამბაქოს ყველა სახის
ნაწარმზე გადასახადების
მდგარდი ყოველწლიური ზრდა
კონვენციის მოთხოვნების
შესაბამისად

1) ევროდირექტივის
მოთხოვნების სრულად
შესრულება

1) 2)
სამართლებ
რივი აქტი

დკსჯეც

საქართველ
ოს
მთავრობა

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

2) “საგადასახადო
კოდექსის” ცვლილების
პროექტი მომზადებულია

3) 4)
კვლევის
ანგარიში

2) ინგრედიენტების და
არომატიზატორების
რეგულირების
გაძლიერება, მ.შ. მათი
ნაწილის გამოყენების
აკრძალვა
3) გაზრდილი ფასების
გამო ყოფილ მწეველთა და
მწეველობაზე თავის
დანებების მსურველთა
წილის დინამიკა
4) ახალგაზრდების წილის
დინამიკა, რომლებიც
აცხადებენ, რომ მათ
საკუთარი
მოხმარებისთვის
იყიდეს სიგარეტი

საქართველ
ოს
პარლამენტი

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

ამოცანა 1.4.

თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის
შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება

აქტივობა

აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

1.4.1. თამბაქოს მოხმარების
გავრცელების და მასთან
დაკავშირებული საკითხების
ეროვნული კვლევების
უზრუნველყოფა
სტანდარტიზებული,
ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების
მონაცემებთან შედარებადი
მეთოდოლოგიით და იმ
ინდიკატორების
გათვალისწინებით, რომელსაც
ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის
ჩარჩო კონვეცია იყენებს
საანგარიშო ინსტრუმენტში
1.4.2. მიზნობრივი ჩაღრმავებული
კვლევების ჩატარების
უზრუნველყოფა

თამბაქოს მოხმარების
გავრცელების და მასთან
დაკავშირებული
საკითხების ეროვნული
კვლევების რაოდენობა

კვლევების
ანგარიში

დკსჯეც

საერთაშორი
სო
ორგანიზაცი
ები

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

2,800,000

1.4.3. თამბაქოს კონტროლის
ეროვნული მოხსენების
მომზადება, მისი საჯარო
განხილვის უზრუნველყოფა,
მედიაში და დისკუსია
ტელევიზიით და რადიოთი
გამოქვეყნება
1.4.5. ჯანმოს თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო კონვენციის
სამდივნოსადმი გასაგზავნი
ანგარიშის მომზადება
1.4.6. უკანონო ვაჭრობის
მონიტორინგი, ობსერვაცია და
ჩაღრმავებული კვლევა

1.4.7. თამბაქოს მოხმარების 5%-ზე
ნაკლებ მაჩვენებლამდე
შემცირების ე.წ. „თამაშის

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი
2,800,0
00

კომენტარი

ჯანმო
EU
The
Union
TFK
EMCDD
A
NIH

ჩატარებული მიზნობრივი,
ჩაღრმავებული კვლევების
რაოდენობა

კვლევების
ანგარიშები

დკსჯეც

ეროვნული მოხსენების
სტატუსი და დოკუმენტის
საჯარო
განხილვებში სატელევიზი
ო, რადიო და ბეჭდური
მედიის მონაწილეობის
დონე
ანგარიშები გაგზავნილია
ჯანმოს თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო
კონვენციის სამდივნოში
ანგარიშები გაგზავნილია
ჯანმოს თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო
კონვენციის სამდივნოში

ეროვნული
მოხსენება

დკსჯეც

ანგარიში

დკსჯეც

ანგარიში

ფინანსთა
სამინისტრ
ო

გეგმა შემუშავებულია და
წარდგენილია

გეგმა

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

1,500,000

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

სშჯსდს

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

დკსჯეც

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

2023 წლის
მე-4
კვარტალი

ადმინისტრა
ციული
ხარჯი

საერთაშორი
სო
ორგანიზაცი
ები
კომისია
საქართველ
ოს
პარლამენტი

დკსჯეც

საერთაშორი
სო
ორგანიზაცი
ები
ფინანსთა
სამინისტრო

დეფიც
იტი

ამოცანა 1.4.
აქტივობა

თამბაქოს მოხმარების ჯანმრთელობაზე გავლენის, ეკონომიკური ზიანისა და პრევენციული ღონისძიებების ხარჯთ-ეფექტურობის
შესახებ მეცნიერული მტკიცებულებების მოპოვება და გენერირება
აქტივობის შედეგის
ინდიკატორი

დასასრულის“ გეგმის შემუშავება
და საზოგადოებრივი განხილვა
2025 წლიდან დამტკიცების და
განხორცელების მიზნით

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი
უწყება

შესრულებ
ის ვადა

ბიუჯეტი

საქართველ
ოს
პარლამენტი
საერთაშორი
სო
ორგანიზაცი
ები

შემოკლებები:
თკსკ - თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისია
დკსჯეც - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
სშჯსდს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ფინანსთა სამინისტრო - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სამდივნო - სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ჯანმო - ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

დაფინანსების
წყარო
სახ.
სხვა
ბიუჯეტი

კომენტარი

