
 
 

 
 

 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების 

ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-

ლი პუნქტის, მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და 

კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 

დადგენილების 1-ლი მუხლის, მე-9 და მე-10 პუნქტის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო; 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა : 

 

მუხლი 1. 

 

დამტკიცდეს 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 

შესაბამისი სავარაუდო თანხებით, წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად. 

 

მუხლი 2. 

 
კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს ისიდორე ლომთაძეს. 

 

მუხლი 3. 

 
განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. 

 
განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

 
 
 

 

იოსებ რობაქიძე 

 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს 

თავმჯდომარე 

გამოყენებულია კვალიფიციური 

ელექტრონული ხელმოწერა/ 

ელექტრონული შტამპი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განკარგულება:გ-75.75220908 

თარიღი:31/03/2022 



        დანართი  

დამტკიცებულია: 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომაზე 

 

2022 წელს სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  პროექტების შეთანხმების ცხრილი 

N ტერიტორიული 

ორგანო 

N სოფელი პროექტების დასახელება სავარაუდო 

ღირ-ბა 

შენიშვნა 

1 საწირის თემი 1 საწირე საბავშვო ატრაქციონის, 

ძელსკამისა და სასმ.წყლის 

მილების შესყიდვა 

16000   

  საწირის თემი 2 ახალსოფელი ცირეკიძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით 

12000   

  საწირის თემი 3 ბზიაური გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით 

10000   

  საწირის თემი 4 დაბაძველი სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია, ღორღის 

შესყიდვა  

12000   

  საწირის თემი 5 ზედუბანი სასაფლაოს შეღობვა 10000   

  საწირის თემი 6 მანჭიორი სასაფლაოს შეღობვა 10000   

  საწირის თემი 7 სამტრედია სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია, ღორღის 

შესყიდვა  

12000   

  საწირის თემი 8 ძიროვანი გარე განათების მოწყობის 

გაგრძელება.  

11000   

  საწირის თემი 9 ძიროვანი წყლის მილების 

(პლასტმასის) შესყიდვა 

1000   

2 ხრესილის თემი 10 ხრესილი გარე განათების მოწყობა 11500   

  ხრესილის თემი 11 ხრესილი წყლის მილების შესყიდვა 500   

  ხრესილის თემი 12 ახალდაბა გარე განათების მოწყობა 10000   

  ხრესილის თემი 13 ბუეთი გარე განათების მოწყობა 10000   

  ხრესილის თემი 14 გადაღმა 

წყალწითელა 

"სალიას" და "ბიქტორას" 

წყაროს რეაბილიტაცია 

10000   

  ხრესილის თემი 15 გადმოღმა 

წყალწითელა 

შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

  ხრესილის თემი 16 ივანეული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია 10000   

  ხრესილის თემი 17 ლეღვა წყლის მილების შესყიდვა 1000   

  ხრესილის თემი 18 ლეღვა შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა(ყვავაძეების უბანი).  

9000   



  ხრესილის თემი 19 ძუყნური გარე განათების მოწყობა.  10000   

3 სოფელი 

მუხურა 

20 მუხურა მუხურა-მუჯირეთის 

დამაკავშირებელი შიდა 

სასოფლო გზის მოხრეშვა.  

20000   

4 ორპირის თემი 21 ორპირი საკალათბურთო მინი 

მოედნის რეაბილიტაცია 

16000   

  ორპირის თემი 22 ზედა ჭყეპი შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

  ორპირის თემი 23 ქვედა ჭყეპი შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

  ორპირის თემი 24 კოკა ბასილაძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით 

10000   

  ორპირის თემი 25 ლაფეთი არტეზიული ჭის მოწყობა 10000   

  ორპირის თემი 26 მანდიკორი გარე განათების მოწყობა.  10000   

  ორპირის თემი 27 ნაბოსლევი სკვერის(მემორიალი) 

რეაბილიტაცია 

16000   

  ორპირის თემი 28 ოხომირა შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

  ორპირის თემი 29 შუყერი გარე განათების მოწყობა 10000   

  ორპირის თემი 30 ჯონია შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

5 ჯვარისის თემი 31 ჯვარისა ქვედა უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით 

12000   

  ჯვარისის თემი 32 ოჯოლა შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

10000   

  ჯვარისის თემი 33 ხორჩანა შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა, სანიაღვრე არხების 

რეაბილიტაცია  

10000   

  ჯვარისის თემი 34 ლეყერეთი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით 

10000   

  ჯვარისის თემი 35 ლაშია წყლის სამარაგო(პლასტმასის) 

ავზის შესყიდვა 

2000   

  ჯვარისის თემი 36 ლაშია შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა  

8000   

6 სოფელი 

ცუცხვათი 

37 ცუცხვათი ჭელიშვილების უბანში 

ბოგირის რეაბილიტაცია 

16000   

7 კურსების თემი 38 კურსები ქაშიბაძეების უბანში 

ლითონის ხიდის მოაჯირების 

შეკეთება.  

2900   

  კურსების თემი 39 კურსები პეტრეპავლეს სახ. ეკლესიის 

ეზოს შეღობვისათვის 

მავთულბადის შესყიდვა 

2300   

  კურსების თემი 40 კურსები საჯარო სკოლის და საბავშვო 

ბაღის ეზოების შეღობვა 

10800   

  კურსების თემი 41 კურსები მაღაროს დასახლებაში 

ბეტონის სანიაღვრე არხების 

შესყიდვა. 

4000   



  კურსების თემი 42 გელათი იდაძეების უბანში(გოჩა 

გვეტაძის სახლამდე) გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით და ბოგირის 

შეკეთება 

16000   

  კურსების თემი 43 მოწამეთა წყაროს უბნის გზის 

გაფართოება და ბეტონის 

სანიაღვრე არხების მოწყობა. 

10000   

8 გურნის თემი 44 გურნა ცენტრალურ გზაზე საყრდენი 

კედლის მოწყობა 

16000   

 
გურნის თემი 45 კისორეთი ამბულატორიისათვის 

ოთახის რეაბილიტაცია 

საჭირო ინვენტარით 

10000   

  გურნის თემი 46 ანტორია სანდუხაძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

  გურნის თემი 47 კითხიჯი სოფლის შესასვლელში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

  გურნის თემი 48 ბობოთი სასაფლაოს მიმართულებით 

გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

  გურნის თემი 49 კორეეთი მხეიძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

  გურნის თემი 50 ციხია ოხორიშის მიმართულებით 

გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

  გურნის თემი 51 ნაძვა ქასრაძეების და 

ნიშნიანიძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

10000   

9 სოჩხეთის თემი 52 სოჩხეთი მინდიაშვილების უბანში 

გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

12000   

  სოჩხეთის თემი 53 წყნორი "სიპას" და "კრებაულას" 

უბნის ბოგირების 

რეაბილიტაცია  

12000   

  სოჩხეთის თემი 54 ძმუისი წყლის სამარაგო ბეტონის 

ავზის მოწყობა 

10000   

        სულ: 542000   

 


