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2022-2025 წლების ბიუჯეტების კაპიტალური ხარჯები 
2022-2025 წლებში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, დაგეგმილია შემდეგი 
კაპიტალური (ინფრასტრუქტურული) ხარჯების გაწევა: 

ათასი ლარი 

თელავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების კაპიტალური ბიუჯეტი 

კოდი დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით/სა
კუთარ

ი 
სახსრე

ბით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახე
ლმწი

ფო 
ბიუჯ
ეტით 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 13975.15 3975.9 9999.25 2438.1 690.0 1748.1 2803.89 720.0 2083.9 3507 1188.2 2318.8 5226.16 1377.7 3848.5 

02 02 01 
სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 6117.6 2030 4087.6 1013.64 300.0 713.6 1315 315.0 1000.0 1731.0 580.0 1151.0 2057.98 835.0 1223.0 

02 02 03 

ჩამდინარე წყლების სისტემის 
მოწყობა-რეაბილიტაციისა და 
ექსპლოატაციის ღონისძიებები  

680 680 0 170 170.0 0.0 170 170.0 0.0 170 170.0 0.0 170 170.0 0.0 

02 03 01 
გარე განათების ქსელის 
რეაბილიტაცია/მოწყობა 1300 1300 0 250 250 0 300 300.0 0.0 350 350.0 0.0 400 400.0 0 

02 05 
ბინათმშენებლობის 
ღონისძიებები 5117 1260 3857 4367 510 3857 250 250.0   250 250.0   250 250   

 02 11 

სარწყავი არხების და 
ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 478 478 0 148 148   330 330.0   0     0     

04 02 

სკოლამდელი განათლების 
დაწესებულებების 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1752.28 926.2 826.08 883.28 57.2 826.08 219 219.0 0.0 250 250.0 0.0 400 400 0 

05 01 01 

სპორტული ობიექტების 
აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა 1950 1950 0 280 280 0 450 450.0 0.0 450 450.0 0.0 770 770 0 

სულ 31370.0 12600.1 18769.9 9550.0 2405.2 7144.8 5837.9 2754.0 3083.9 6708.0 3238.2 3469.8 9274.1 4202.7 5071.4 
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 02 00 - ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროექტები 
02 01 01 - გზების კაპიტალური შეკეთება 

ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით  

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

ქ.თელავში,  ბარნოვის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 38.4 2.5 36.0 38.4 2.5 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ქ.თელავში თბილისის ქუჩაზე 
ქვაფენილის მოწყობა 632.1 40.5 591.7 632.1 40.5 591.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

თელავის მუნიციპალიტეტის ქ. 
თელავში ყვარლის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

200.2 12.8 187.4 200.2 12.8 187.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. ნასამხრალში (მეღვინეობა 
მოსმიერის მიმართულებით) გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

286.5 18.3 268.2 286.5 18.3 268.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ქ. თელავში ლეონიძის ქ. 
რეაბილიტაცია 246.7 15.8 230.9 246.7 15.8 230.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ართანის შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია 87.2 5.6 81.6 87.2 5.6 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოფ. გულგულის შიდა საუბნო 
გზა 91.4 5.9 85.5 91.4 5.9 85.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ იყალთოში (ლამიანის 
უბანში) გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 194.5 12.5 182.1 194.5 12.5 182.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ კურდღელაურში გზის 
(N2 გზა) სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 90.7 5.8 84.9 90.7 5.8 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ლაფანყურში 
თანდილაშვილების უბნის გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 260.1 260.1 0.0 260.1 260.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
იყალთოს ქუჩაზე ქვაფენილის 
მოწყობა 104.0 104.0 0.0 104.0 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით  

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

კვირიკე პატარის ქუჩაზე 
ქვაფენილის მოწყობა 206.3 206.3 0.0 206.3 206.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფელ იყალთოში შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია 793.3 50.8 742.5 0.0 0.0 0.0 793.3 50.8 742.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ იყალთოში (პიტაშას 
უბანში) გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 194.5 12.5 182.1 0.0 0.0 0.0 194.5 12.5 182.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. რუისპირში შიდა საუბნო  
(ბიო მეურნეობისკენ მიმავალი) 
გზის რეაბილიტაცია 

462.1 29.6 432.5 0.0 0.0 0.0 462.1 29.6 432.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ქ.თელავში სხვადასხვა ჩიხების 
მოასფალტება 144.4 9.2 135.1 0.0 0.0 0.0 144.4 9.2 135.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. რუისპირში შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  632.2 40.5 591.7 0.0 0.0 0.0 632.2 40.5 591.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ვანთაში შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. აკურაში შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ბუშეტში შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  207.4 207.4 0.0 0.0 0.0 0.0 207.4 207.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ნაფარეულის შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  220.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ ფშავლის შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. სანიორის შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ქ. თელავში ყვარლის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 270.0 17.6 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 17.6 252.5 0.0 0.0 0.0 

ქ. თელავში ოსტროვსკის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 260.0 16.9 243.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 16.9 243.1 0.0 0.0 0.0 
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ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით  

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

ქ. თელავში ბენიძის  ქუჩის 
რეაბილიტაცია 250.0 16.3 233.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 16.3 233.8 0.0 0.0 0.0 

ქ. თელავში მუსხელიშვილის  
ქუჩის რეაბილიტაცია 300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 

სოფ. იყალთოს შიდა საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია  250.0 16.3 233.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 16.3 233.8 0.0 0.0 0.0 

სოფ. რუისპირის შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  150.0 9.8 140.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 9.8 140.3 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ყარაჯალის შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  600.0 39.0 561.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 39.0 561.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. კონდოლის შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ.კისისხევის  შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაცია  477.0 477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 477.0 477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ.კურდღელაური N27 ქუჩის 
რეაბილიტაცია 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 

ქ. თელავში 300 არაგველი  ქუჩის 
რეაბილიტაცია 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

ქ. თელავში დუმბაძის შესახვევის 
რეაბილიტაცია 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

ქ. თელავში ილია ჭავჭავაძის 
ქუჩის რეაბილიტაცია 445.6 445.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 445.6 445.6 0.0 

ქ. თელავში ლესია უკრაინკას  
ქუჩის რეაბილიტაცია 290.0 18.9 271.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.0 18.9 271.2 

ქ. თელავში მახათელაშვილის  
ქუჩის რეაბილიტაცია 200.0 13.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 13.0 187.0 

ქ. თელავში გოძიაშვილის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 19.5 280.5 
ქ. თელავში დემეტრე 
თავდადებული  ქუჩის 
რეაბილიტაცია 200.0 13.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 13.0 187.0 

ქ. თელავში სტალინის   ქუჩის 
რეაბილიტაცია 1200.0 78.0 1122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 78.0 1122.0 
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ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით  

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

ქ. თელავში ვახუშტი 
ბაგრატიონის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 19.5 280.5 

სოფ. კურდღელაურის N5 ქუჩის 
რეაბილიტაცია 1100.0 71.5 1028.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 71.5 1028.5 

სოფ. კურდღელაურის N16 ქუჩის 
რეაბილიტაცია 350.0 22.8 327.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 22.8 327.3 

ქ. თელავში დოლიძის ქუჩის 
(ეკლესიასთან მისასვლელი) 
რეაბილიტაცია  340.6 176.0 164.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.6 176.0 164.6 

სულ 13975.1 3975.9 9999.2 2438.1 690.0 1748.1 2803.9 720.0 2083.9 3507.0 1188.2 2318.8 5226.2 1377.7 3848.5 

 
პროექტის დასახელება 

ქ.თელავში,  ბარნოვის ქუჩის რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
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განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ბარნოვის ქუჩა მდებარობს ქალაქის ისტორიულ უბანში და 
საჭიროებს რეაბილიტაციას. დაზიანებული ასფალტის საფარის 
მაგივრად მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის ერთფენიანი საფარი. 
სიგრძით 100გრძ.მ. 
 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა. 

 

პროექტის დასახელება ქ.თელავში თბილისის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
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საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

თბილისის ქუჩაზე ამჟამად მიმდინარეობს სასმელი წყლის 
ქსელის რეაბილიტაცია, რაბილიაციის დამთავრების შემდგომ  
გრუნტის საფარის ნაცვლად მოეწყობა ქვაფენილი 1800კვ.მ.  
 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის ქ. თელავში ყვარლის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
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ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

თელავის მუნიციპალიტეტის ქ. თელავში ყვარლის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები- აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც 
არის გრუნტის საფარით მოეწყობა ორფენიანი ასფალტო 
ბეტონის გზა სიგრძით 250 გრძ.მ. 
 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნასამხრალში (მეღვინეობა 
მოსმიერის მიმართულებით) გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნასამხრალში (მეღვინეობა 
მოსმიერის მიმართულებით) გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები- 
აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც არის გრუნტის საფარით მოეწყობა 
ორფენიანი ასფალტო ბეტონის გზა სიგრძით 700 გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება ქ. თელავში ლეონიძის ქ. რეაბილიტაცია; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 
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პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ქ. თელავში ლეონიძის ქ. რეაბილიტაცია- 
აღნიშნული ქუჩა რომელიც იყო ძლიერ დაზიანებული იმის 
გამო რომ ჩატარდა სასმელი წყლის რეაბილიტაცია,  
პრობლემური გახდა არა მარტო ტრანსპორტისათვის არამედ 
ფეხით მოსიარულეთათვისაც. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 
ახალი 890 მეტრიანი გზა ორფენიანი ასფალტით და სანიაღვრე 
არხებით 
 
 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება სოფ. გულგულის შიდა საუბნო გზა; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 
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პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
სოფ. გულგულის შიდა საუბნო გზა - 
აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც არის გრუნტის საფარით მოეწყობა 
ორფენიანი ასფალტო ბეტონის გზა სიგრძით 700 გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში (ლამიანის 
უბანში) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 
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პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში (ლამიანის 
უბანში) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 
აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც არის გრუნტის საფარით მოეწყობა 
ორფენიანი ასფალტო ბეტონის გზა სიგრძით 250 გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში გზის 
(N2 გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 
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პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში გზის 
(N2 გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 
აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც არის გრუნტის საფარით, მოეწყობა 
ორფენიანი ასფალტო ბეტონის გზა სიგრძით 180 გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში 
თანდილაშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში 
თანდილაშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
აღნიშნულ ქუჩაზე რომელიც არის გრუნტის საფარით მოეწყობა 
ორფენიანი ასფალტო ბეტონის გზა სიგრძით 800 გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება იყალთოს ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

იყალთოს ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა; 
იყალთოს ქუჩაზე ამჟამად მიმდინარეობს სასმელი წყლის 
ქსელის რეაბილიტაცია, რეაბილიტაციის დამთავრების 
შემდგომ  გრუნტის საფარის ნაცვლად მოეწყობა ქვაფენილი 
480კვ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  

 

პროექტის დასახელება კვირიკე პატარის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა; 
 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01  
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე 
მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური 
სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, 
გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის 
მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. 
ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი 
საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, პროგრამის 
განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული 
გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების 
ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული 
გზები, რომელებითაც სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

კვირიკე პატარის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა; 
ამჟამად მიმდინარეობს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, 
რეაბილიტაციის დამთავრების შემდგომ  გრუნტის საფარის 
ნაცვლად მოეწყობა ქვაფენილი 420კვ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული გზები, მოწესრიგებული მოძრაობა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა  
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02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგ
ილო
ბრივ

ი 
ბიუ
ჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სოფ.ვარდისუბის სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაცია და ახალი 
სათავე ნაგებობის მოწყობა. 335.2 22.6 312.6 335.2 22.6 312.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. 
რუისპირის სათავე ნაგებობის და 
მაგისტრალური წყალსადენის და 
გამანწილებელი ქსელის მოწყობა 428.5 27.4 401.0 428.5 27.4 401.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. აკურაში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 

266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ბუშეტში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 

266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. წინანდალში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 

266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. კონდოლში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 

266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 266.3 16.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. კისისხევში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. შალაურში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 

300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 19.5 280.5 0.0 0.0 0.0 
სოფ. რუისპირში სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 200.0 13.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 13.0 187.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. იყალთოში სათავე-ნაგებობების 
რეაბილიტაცია 331.0 21.5 309.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.0 21.5 309.5 0.0 0.0 0.0 
სოფ. ვარდისუბანში სასმელი წყლის 
შიდა ქსელების რეაბილიტაცია 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგ
ილო
ბრივ

ი 
ბიუ
ჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სოფ. შალაურში სასმელი წყლის 
ჭაბურღილის მოწყობა 

250.0 16.3 233.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 16.3 233.8 

სოფ. შალაურში სათავე-ნაგებობების 
რეაბილიტაცია 

400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 26.0 374.0 

ნასამხრალი სათავე-ნაგებობების 
რეაბილიტაცია 

400.0 26.0 374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 26.0 374.0 

ქვ, ხოდაშენი სასმელი წყლის შიდა 
ქსელების რეაბილიტაცია 258.0 16.8 241.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.0 16.8 241.2 

სოფ.ართანის სასმელი წყლის ქსელების 
რეაბილიტაცია და ახალი სათავე 
ნაგებობის და მაგიტრალური 
წყალსადენის მოწყობა. 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 

სულ 
5117.6 1030.0 4087.6 763.6 50.0 713.6 1065.0 65.0 1000.0 1481.0 330.0 1151.0 1808.0 585.0 1223.0 

 

პროექტის დასახელება სოფ.ვარდისუბნის სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია და 
ახალი სათავე ნაგებობის მოწყობა. 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების 
გაუმჯობესების მიზნით, სოფ. ვარდისუბნის სასმელი წყლის 
ქსელები ამჟამად ისეთ მდგომარეობაშია რომ ვერ 
აკმაყოფილებს ვერანაირ სანიტარულ ჰიგიენურ სტანდარტებს 
და ამორტიზებულია. პროექტის ფარგლებში მოხდება მათი 
შეცვლა ახალი პლასტმასის მილებით. მოეწყობა ახალი სათავე 
ნაგებობები და მაგისტრალური წყალსადენი.   

მიზანია:  
 - მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. 
 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ სოფ. ვარდისუბნის მოსახლეობა განიცდის წყლის მწვავე 
დეფიციტს, გმომდინარე იქიდან რომ სასმელი წყლის ძველი 
სათავე ნაგებობა ვერ უზრუნველყოფს დებეტის საკმარის 
რაოდნობას, პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი სათავე 
ნაგებობა და მაგისტრალური მილსადენი, სიგრძით 4000გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება თელავის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების 
მომსახურება 

 

პროექტის დასახელება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუისპირის სათავე 
ნაგებობის და მაგისტრალური წყალსადენის და 
გამანწილებელი ქსელის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 
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პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების 
გაუმჯობესების მიზნით, სოფ. რუისპირის სასმელი წყლის 
ქსელები ამჟამად ისეთ მდგომარეობაშია რომ ვერ 
აკმაყოფილებს ვერანაირ სანიტარულ ჰიგიენურ სტანდარტებს 
და ამორტიზებულია. პროექტის ფარგლებში მოხდება მათი 
შეცვლა ახალი პლასტმასის მილებით. მოეწყობა ახალი სათავე 
ნაგებობები და მაგისტრალური წყალსადენი.   

მიზანია:  
 - მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. 
 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ სოფ. რუისპირის მოსახლეობა განიცდის წყლის მწვავე 
დეფიციტს, გმომდინარე იქიდან რომ სასმელი წყლის ძველი 
სათავე ნაგებობა ვერ უზრუნველყოფს დებეტის საკმარის 
რაოდნობას, პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი სათავე 
ნაგებობა და მაგისტრალური მილსადენი, სიგრძით 2000გრძ.მ. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება თელავის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების 
მომსახურება 
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02 02 03 - ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სოფ. კურდღელაურში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ქ. თელავში ბათუმის ქუჩის მიმდებარედ 
სანიაღვრე არხის მოწყობა 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოფ. კონდოლში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოფ. კისისხევში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 57.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ბუშეტში სანიაღვრე არხის მოწყობა 57.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. აკურაში სანიაღვრე არხის მოწყობა 56.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ნაფარეულში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 42.5 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოფ. ფშაველში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. სანიორეში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. ართანაში სანიაღვრე არხის მოწყობა 
44.5 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოფ. იყალთოში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 

სოფ. რუისპირში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 
სოფ. ყარაჯალაში სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

სულ 680.0 680.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 

 

პროექტის დასახელება სოფ. კურდღელაურში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02 03 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 02 03 - ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების 
მოწყობა/რეაბილიტაცია, პროექტის განხორციელების მიზანია: 
თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების 
დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება.                                                          

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახლი სანიაღვრე 
არხის მოწყობა. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული 
ნიაღვარგამტარი არხების მდგომარეობა. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შენარჩუნებული ასფალტის საფარის მდგომარეობა. 

 

პროექტის დასახელება ქ. თელავში ბათუმის ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის 
მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02 03 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 02 03 - ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 
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პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების 
მოწყობა/რეაბილიტაცია, პროექტის განხორციელების მიზანია: 
თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების 
დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება.                                                          

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახლი სანიაღვრე 
არხის მოწყობა. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული 
ნიაღვარგამტარი არხების მდგომარეობა. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შენარჩუნებული ასფალტის საფარის მდგომარეობა. 

 

პროექტის დასახელება სოფ. კონდოლში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02  

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 02 03 - ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების 
მოწყობა/რეაბილიტაცია, პროექტის განხორციელების მიზანია: 
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თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების 
დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება.                                                          

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახლი სანიაღვრე 
არხის მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული 
ნიაღვარგამტარი არხების მდგომარეობა. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შენარჩუნებული ასფალტის საფარის მდგომარეობა. 

 

02 03 02 - გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 
ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილობ
რივი 

ბიუჯეტი
თ 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელ
მწიფო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული გარე განათების 
რეაბილიტაცია/ახლის მოწყობა 

1300 1300 0 250 250   300 300   350 350   400 400   

სულ 1300 1300 0 250 250 0 300 300 0 350 350 0 400 400 0 
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პროექტის დასახელება  

პროექტის პროგრამული კოდი 02 03 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 03 02 - გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროექტის  განხორციელებისას იმ უბნებში სადაც არ არსებობს 
გარე განათება მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელი, მოხდება 
არსებულის აღდგენა/რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის 
განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული 
ტერიტორიის გარე განათებით მაქსიმალურად 
უზრუნველყოფა.                                                                                                           

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში  მოეწყობა ახალი 
გარე განათების ქსელი 10-12 კმ. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 
არსებულ ამორტიზირებულ ქსელებს.  

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ღამის საათებში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ღამის საათებში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება 
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02 05 - ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმ
წიფო 
ბიუჯე
ტით 

სულ 

ადგილობ
რივი 

ბიუჯეტი
თ 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელ
მწიფო 
ბიუჯ
ეტით 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელ
მწიფ

ო 
ბიუჯ
ეტით 

ქ. თელავში მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი კორპუსის ეზოების 
კეთილმოწყობა 

4117 260 0 4117 260  3857 0 0   0 0   0 0   

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 
დაფინანსება 1000 1000 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 

სულ 5117 1260 3857 4367 510 3857 250 250.0   250 250.0   250 250   

 
პროექტის დასახელება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დაფინანსება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 05 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 05- ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო 
პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ 
წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ 
მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ 
მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება 
სახურავების, სადარბაზოების და სხვ.  რეკონსტრუქცია - 
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შეკეთებისღონისძიებები.  
 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში თანადაფინანსებით რეაბილიტაცია 
ჩაუტარდება 12-15 ბმა-ს სადარბაზოებს, სახურავებს და 
წყალსაწრეტ სისტემებს. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები 

 

პროექტის დასახელება ქ. თელავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოების 
კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 05 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 05 - ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების  
ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები  
 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში კეთილმოეწყობა ქ. თელავში 65 
მრავალბინიანი საცხორებელი კორპუსის ეზოები, 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები 
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02 011 - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
თ/საკუთა

რი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სოფ. ართანაში მდებარე 
,,დიდხევის" ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები 

148 148 0 148 148   0     0     0     

ქ.თელავში მდებარე ,,მაწანწრის 
ხევის" ნაპირსამაგრი სამუშაოები 330 330 0 0     330 330   0     0     

სულ 478 478 0 148 148 0 330 330 0 0 0 0 0 0 0 

 
პროექტის დასახელება სოფ. ართანაში მდებარე ,,დიდხევის" ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 11 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 11 - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ნაპირსამაგრი გაბიონების 
მოწყობა და დამცავი კედლების მშენებლობა და სხვა. 
პროექტის მიზანია მდინარის კალაპოტების მიმდებარე 
ტერიტორიების დაცვა წყალმოვარდნებისგან. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში მდ. დიდხევის კალაპოტის გასწვრივ 
მოეწყობა 200-220 გრძ.მ. ნაპირდამცავი გაბიონი. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მდინარის კალაპოტების მიმდებარე ტერიტორიები იქნება 
დაცული. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მდინარის კალაპოტების მიმდებარე ტერიტორიები იქნება 
დაცული. 

 

 

04 00- განათლების პრიორიტეტის პროექტები 

04 02 - სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრებ

ით 

ქ. თელავის N1 საბავშვო ბაღის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
(ენერგოეფექტურობის 
ღონისძიებები და შიდა 
სარემონტო სამუშაოები) 

231.0 14.8 216.2 231.0 14.8 216.2 0.0     0.0     0.0     

სოფ.ქვ. ხოდაშენის და 
სოფ.კონდოლის ბაგა-ბაღის 
სრული რეაბილიტაცია 

652.3 42.4 609.9 652.3 42.4 609.9 0.0     0.0     0.0     
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სოფ.კისისხევის  ბაგა-ბაღის 
სრული რეაბილიტაცია 219.0 219.0 0.0 0.0     219.0 219.0   0.0     0.0     

ქ. თელავის N6 ბაგა-ბაღის 
სრული რეაბილიტაცია 250.0 250.0 0.0 0.0     0.0     250.0 250.0   0.0     

ქ. თელავის N5 ბაგა-ბაღის 
სრული რეაბილიტაცია 400.0 400.0 0.0 0.0     0.0     0.0     400.0 400.0   

სულ 1752.3 926.2 826.1 883.3 57.2 826.1 219.0 219.0 0.0 250.0 250.0 0.0 400.0 400.0 0.0 

 

პროექტის დასახელება ქ. თელავის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
(ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შიდა სარემონტო 
სამუშაოები) 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების უმეტესობა 
არის აშენებული საკმაოდ დიდი ხნის წინ, საბავშვო ბაღების 
შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს 
გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. 
მიზანი: აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 
არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში მოხდება ქ. თელავის #1 საბავშვო ბაგა-
ბაღის სრული რეაბილიტაცია ენერგოეფექტურობი 
გათვალისწინებით. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
ინფრასტრუქტურა 
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პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი 
თაობისათვის  გონებრივი და ზნეობრივი განვითარებისათვის 
სათანადო პირობები. 

 

პროექტის დასახელება სოფ.ქვ. ხოდაშენის და სოფ.კონდოლის ბაგა-ბაღის სრული 
რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 11 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 11 - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების უმეტესობა 
არის აშენებული საკმაოდ დიდი ხნის წინ, საბავშვო ბაღების 
შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს 
გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. 
მიზანი: აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 
არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში მოხდება სოფ.ქვ. ხოდაშენის და 
სოფ.კონდოლის ბაგა-ბაღების სრული რეაბილიტაცია და 
მოეწყობა სივრცეები ახალი ჯგუფების დასამატებლად 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
ინფრასტრუქტურა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი 
თაობისათვის  გონებრივი და ზნეობრივი განვითარებისათვის 
სათანადო პირობები. 
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05 00 -კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის პროექტები 

05 01 01 - სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
ათასი ლარი 

ღონისძიების დასახელება 

ჯამი 2022 წლის პროექტი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილო
ბრივი 

ბიუჯეტ
ით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტით 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
თ/საკუთა

რი 
სახსრები

თ 

სულ 

ადგი
ლობრ

ივი 
ბიუჯ
ეტით 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ით/საკუ

თარი 
სახსრებ

ით 
ქ. თელავში ალაზნის 
გამზირზე და კავკასიონის 
ქუჩაზე მინი მოედნების 
რეაბილიტაცია 

110.0 110.0 0.0 110.0 110.0   0.0     0.0     0.0     

ქ. თელავში ბათუმის ქუჩაზე 
ხელოვნურსაფარიანი მინი 
მოედნის მოწყობა 

170.0 170.0 0.0 170.0 170.0   0.0     0.0     0.0     

სოფ. ბუშეტში და სოფ. 
შალაურში 
ხელოვნურსაფარიანი მინი 
მოედნების მოწყობა 

340.0 340.0 0.0 0.0     340.0 340.0   0.0     0.0     

სოფ. აკურაში და სოფ. 
თეთრწყლებში მინი 
მოედნების რეაბილიტაცია 

110.0 110.0 0.0 0.0     110.0 110.0   0.0     0.0     

სოფ. ფშაველში სპორტული 
დარბაზის მოწყობა 450.0 450.0 0.0 0.0     0.0     450.0 450.0   0.0     

სოფ. წინანდალში ძიუდოს 
სკოლის მოწყობა 770.0 770.0 0.0 0.0     0.0     0.0     770.0 770.0   

სულ 1950.0 1950.0 0.0 280.0 280.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 770.0 770.0 0.0 

 

პროექტის დასახელება ქ. თელავში ალაზნის გამზირზე და კავკასიონის ქუჩაზე მინი 
მოედნების რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 11 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 
პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 11 - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ფარგლებში იგეგმება ქ. თელავში ალაზნის გამზირზე 
და კავკასიონის ქუჩაზე მდებარე მინი მოედნების 
რეაბილიტაცია. 
 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქ. თელავში 
ალაზნის გამზირზე და კავკასიონის ქუჩაზე მინი მოედნებს, 
რომლი საფარიც ამჟამად ასფალტო ბეტონისაა და მის ნაცვლად 
მოეწყობა ხელოვნური საფარი 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის 
რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი 
ახალგაზრდებში 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული 
ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება. 

 
პროექტის დასახელება ქ. თელავში ბათუმის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის 

მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 11 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 
წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 11 - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
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პროექტის განმახორციელებელი თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი  
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. თელავში ბათუმის ქუჩის 
მიმდებარედ ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა, 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე ტიპის 
ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედანი 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის 
რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი 
ახალგაზრდებში 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული 
ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება. 
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