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ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახური 

 

გზები 

2020 წელს ახალი ასფალტის საფარი დაეგო და მოეწყო სანიაღვრეები ქალაქ თელავში: 

 ახალი ბიზნესკლასტერის ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა  (668 მ)  - პროექტის ღირებულება  254 048,22 ლარი; 

 გრიბოედოვის ქუჩა (700მ ) - პროექტის ღირებულება - 414 181 ლარი;  

 მეგობრობის ქუჩა (1 200 მ) - პროექტის ღირებულება - 456 857,52 ლარი;  

 ორბელიანის ქუჩა (250 მ) - - 85515,09 ლარი;  

 ქლუხორის, ბოჭორიძეების ქუჩის და სოფ.კურდღელაურის N22 ქუჩის დამაკავშირებელი გზა 

(200 მ)- პროექტის ღირებულება - 74498,2 ლარი;  

 სასაფლაოს ტერიტორიაზე მოეწყო ახალი ასფალტის საფარი - პროექტის ღირებულებაა - 

255 554,81 ლარი; 

 მე-7 ბაგა-ბაღის მიმდებარე გზა (800 მ)- პროექტის ღირებულება - 89266,96 ლარი ;  

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ალაზნის გამზირის, რუსთაველის და ჭავჭავაძის ქუჩების 

ტროტუარებს (2000მ) - პროექტის ღირებულება - 259 711 ლარი; 

 ბარათაშვილის ქუჩა (170მ) - პროექტის ღირებულება - 62 540 ლარი; (მიმდინარე)  

 იაშვილის ქუჩა (200მ) - პროექტი ღირებულება - 54 280 ლარი. 

მოასფალტდა შიდა საუბნო და ცენტრალური გზები თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

 სოფელ შალაურის შიდა საუბნო გზა (1200მ) - პროექტის ღირებულება - 339 695 ლარი;  

 სოფელ წინანდლის  ე.წ. "სავანელების უბანში" შიდა საუბნო გზა (800მ) - პროექტის 

ღირებულება - 93 130,3  ლარი;  

 სოფელ ქვემო ხოდაშენის შიდა საუბნო გზა (1200მ)- პროექტის ღირებულება - 565 904 ლარი;  

 სოფელ გულგულის შიდა საუბნო გზა (900მ) - პროექტის ღირებულება - 317 439 ლარი;  

 სოფელ ნაფარეულის შიდა საუბნო გზა (1500მ) - პროექტის ღირებულება - 425 310 ლარი;  



 სოფელ სანიორის შიდა საუბნო გზა (1200მ) - პროექტის ღირებულება - 464 075 ლარი;  

 სოფელ ფშავლის შიდა საუბნო გზა (5000მ) - პროექტის ღირებულება 486 371 ლარი;  

 სოფელ კისისხევის შიდა საუბნო გზა (800მ) - პროექტის ღირებულება 279 127 ლარი;  

 სოფელ თეთრიწყლების შიდა საუბნო გზა (1500მ) - პროექტის ღირებულება 511 275 ლარი;  

 სოფელ კისისხევში ,,ნათლისმცემლის" ეკლესიისკენ მიმავალი გზა (970მ) - პროექტის ღირბულება - 379 973 ლარს;  

 სოფ. კონდოლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზები (1100მ) - პროექტის ღირებულება  - 583 867 ლარი; (მიმდინარე) 

 სოფ. ნასამხრალის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზები (900მ) - პროექტის ღირებულება - 499 072 ლარი; (მიმდინარე) 

 სოფ.წინანდლის შიდა საუბნო გზა (2 200მ) - პროექტის ღირებულება - 999 900,34 ლარი; (გარდამავალი) 

 

 2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის (10 000მ) ორმოული შეკეთება 

- საერთო ღირებულება - 283 998 ლარი;  

 ქ. თელავში, ზუზუმბოს ქუჩაზე, სკვერის მიმდებარედ მოეწყო არსებულ ხიდთან მისასვლელი ბილიკი (50მ) - პროექტის ღირებულებამ 

შეადგინა 25 013 ლარი;  

 საავტომობილო გზებზე (1 050) მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები - პროექტის ღირებულება - 48 979,64 ლარი;  

 ქ. თელავში საავტომობილო გზებზე (10 000მ) დაიხაზა ჰორიზონტალური მონიშვნები - პროექტის ღირებულება - 29 119,02 ლარი;  

 ქ. თელავში მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა - პროექტის ღირებულება - 3 304 037 ლარი; 

  მოიხრეშა შიდა საუბნო გზები:  

 სოფელ ვანთაში (500მ) - საერთო ღირებულება - 20 409,21 ლარი;  

 სოფლებში: სეროდანსა და პანტიანში (600მ) - საერთო ღირებულება - 17977,48 ლარი. 

 

გარე განათება  

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობის და ძველი 

ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსდა როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან. მათ შორის, წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტდან გახარჯულმა თანხამ 

შეადგინა - 84 996,15 ლარი (15 000მ), ხოლო მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 

გამოყოფილია 52194,94 ლარი (5000მ).  



ცენტრალური ბიუჯეტიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ და მუნიციპალიტეტის 

თანადაფინანსებით, მოეწყო გარე განათების ქსელები თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: 

 კურდღელაურში (1 000მ) - პროექტის ღირებულება -28 379,23  ლარი;  

 ფშაველში (1000მ) - პროექტის ღირებულება  - 28 810,55  ლარი;  

 ართანაში (800მ) - პროექტის ღირებულება - 23 411,6 ლარი;  

 ლაფანყურში (700მ) - პროექტის ღირებულება - 23 264,48  ლარი;  

 ვარდისუბანში (1600მ) - პროექტის ღირებულება - 29 058,77 ლარი;  

 გულგულაში (1800მ) - პროექტის ღირებულება - 28 396,45 ლარი;  

 ყარაჯალაში (3000მ) - პროექტის ღირებულება - 28 795,62 ლარი;  

 ახატელში (1600მ) - პროექტის ღირებულება - 17 796,47 ლარი. 

 

სასმელი წყალი 

 სოფელ რუისპირში მოეწყო სასმელი წყლის ახალი ჭაბურღილი  - პროექტის ღირებულება - 165 473 ლარი; 

 სოფელ ფშაველში მოეწყო სასმელი წყლის ახალი სათავე ნაგებობა და დრენაჟი (300მ) - პროექტის ღირებულება - 300 230 ლარი; 

 სოფელ ყარაჯალაში არსებული ჭაბურღილის მიმდებარედ მოწყო სამარაგო რეზერვუარი - პროექტის ღირებულება - 28 624,94 ლარი; 

 სოფელ ნასამხრალში მოეწყო წყალსადენის ქსელი (2 500მ) - პროექტის ღირებულება - 723 086 ლარი;  

 ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი წყაროებისა და ჭაბურღილების წყლების ლაბორატორიული 

გამოკვლევა, მათი სასმელად ვარგისიანობის განსაზღვრისთვის ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზი (23სინჯი) - პროექტის 

ღირებულება -5 999,18 ლარი;  

 სოფელ აკურაში მოეწყო სასმელი წყლის ახალი შემკრები რეზერვუარი (ძველი რკინის ავზის ნაცვლად) - პროექტის ღირებულება - 14 

445,62 ლარი; 

 სოფელ ქვემო ხოდაშენში არსებულ ჭაბურღილებთან მოეწყო ტუმბო და რეზერვუარი - პროექტის ღუირებულება - 24 276,77 ლარი; 

 სოფელ ლალისყურში მოწესრიგდა არსებული სარწყავი სისტემა - პროექტის ღირებულება - 22 257,07 ლარი; 

 სოფელ ლეჩურში მოწესრიგდა სასმელი წყლის ქსელი და შეიფუთა  რეზერვუარი - პროექტის ღირებულება - 11 151 ლარი; 

დასრულების ეტაპზეა 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროექტები: 

 სოფელ შალაურში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 183 256 ლარი; 



 სოფელ იყალთოში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 147 719 ლარი; 

 სოფელ კონდოლში ჭაბურღილებისა და სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია (2 000მ) - პროექტის ღირებულება - 519 032 ლარი;  

 სოფელ შალაურში და სოფ ვარდისუბანში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ წინანდალში არსებული ჭაბურღილის 

აღდგენის/გაწმენდის სამუშაოები - პროექტის ღირებულება - 330 610 ლარი; 

 სოფელ იყალთოში (N2) ახალი ჭაბურღილის მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 128 132 ლარი; 

 სოფელ რუისპირში (N1) ახალი ჭაბურღილის მოწყობა - პროექტის ღირებულება 141 178 ლარი; 

 სოფელ ბუშეტში არსებული ჭაბურღილის გაწმენდა და შემკრები რეზერვუარის მოწყობა - პროექტის ღირებულება -18 679,23  ლარი; 

 სოფელ წინანდალში და სასმელი წყლის ქსელის, ე.წ. „სადგურის უბანში“ არსებულ ჭაბურღილზე ტუმბოს და სამარაგე რეზერვუარის  

მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 12 559,25 ლარი; 

 თეთრიწყლების ადმინისტრაციულ ერთეულში (თეთრიწყლები, კობაძე, ნადიკვარში) სასმელი წყლის ახალი სათავე ნაგებობის 

მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 41 075,22 ლარი; 

 სოფელში იყალთოში არსებულ ჭაბურღილებთან რეზერვუარების მოწყობა - პროექტის ღირებულება - 28 722,25  ლარი. 

 

ნიაღვარმიმღებები და ხევები 

 ქალაქ თელავში, ზაირა კიკვიძის ქუჩაზე მოეწყო ახალი სანიაღვრე არხი (70მ) - პროექტის ღირებულება - 5 007,92 ლარი;  

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ თელავში ჭავჭავაძის მოედანზე არსებული ნიაღვარმიმღებ არხს (120მ) - პროექტის ღირებულება - 9 

176,86 ლარი;  

 დასრულების ეტაპზეა თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნიაღვარმიმღებების მოწყობა (1050მ) - პროექტის 

ღირებულება 114 439,8 ლარი;  

 მიმდინარეობს სოფელ ნაფარეულში სანიაღვრე არხის მოწყობა - სახელშეკრულებო ღირებულება -7 695,96 ლარი; რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი -700  გრძ.მ.  

 დასრულების ეტაპზეა სოფელ ნასამხრალში შიდა საუბნო გზებზე სანიაღვრე არხების და ნიაღვარმიმღებების მოწყობის სამუშაოები - 

პროექტის ღირებულება - 23 025,31 ლარი. 

 გაიწმინდა სოფელ კურდღელაურის ტერიტორიაზე, აეროპორტის მიმდებარედ არსებული უსახელო ხევი - პროექტის ღირებულება - 

56 495,55 ლარი; 

 გაიწმინდა აეროპორტ ,,მიმინოს" ასაფრენი ზოლის ქვეშ არსებული რკინა-ბეტონის რეგულირებადი ხევი - პროექტის ღირებულება - 32 

981 ლარი. 



შენობა-ნაგებობები და ფასადები  

 

 სოფელ ნაფარეულში აშენდა გდაუდებელი დახმარების ცენტრი (112) - პროექტის 

ღირებულება -   116 956 ლარი; ასევე, კეთილმოეწყო გადაუდებელი დახმარების 

ცენტრის ეზო - პროექტის ღირებულება - 26 156,3 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ. თელავში ქ. წამებულის N5,7,9 კორპუსების ფასადებს - 

პროექტის ღირებულება - 885 178,38 ლარი; 

 განხორციელდა ქალაქ თელავში ერეკლე მეორის N1-ში მდებარე მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - პროექტის 

ღირებულება -   27 999 ლარი (ადგილობრივი ბიუჯეტი); 

 მიმდინარეობს ქალაქ თელავში ავტობუსების სადგომის და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა - პროექტის ღირებულება - 1 002 678.3 

ლარი; 

 სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა სოფელ აკურის ბაგა-ბაღში - პროექტის ღირებულება - 90 881 ლარი; 

 სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ იყალთოს საბავშვო ბაღს - პროექტის ღირებულება - 274 121,4 ლარი; 

 განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის ყოფილი საბავშვო ბაღის ავარიული შენობის დემონტაჟი - 

პროექტის ღირებულება - 8 821,36 ლარი; 

 მიმდინარეობს სოფელ წინანდლის ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოები - პროექტის 

ღირებულება - 312 526 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ნაფარეულის საჯარო სკოლის  სანიორეს 

კორპუსს (მოხდა სველი წერტილების შეტანა შენობაში, სველი წერტილები მოეწყო 

შშმ პირებისთვის) - პროექტის ღირებულება - 35 444,39 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ თელავის N2 საჯარო სკოლას (მოხდა სველი 

წერტილების შეტანა შენობაში, ასევე სველი წერტილები მოეწყო შშმ პირებისთვის) - 

პროექტის ღირებულება - 59 715 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ქვემო ხოდაშენის საჯარო სკოლის შენობის 

სახურავს და ელექტრო გაყვანილობის ქსელს - პროექტის ღირებულება - 52 337,05 

ლარი;  



 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ შალაურის საბავშვო ბაღის ოთახებს - 

პროექტის ღირებულება - 24 207,43 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ სანიორის საბავშვო ბაღის შენობის 

სახურავს - გახარჯული თანხა - 20 153,51 ლარი; 

 მოეწყო სოფელ რუისპირის საბავშვო ბაღის ეზო - პროექტის ღირებულება - 

23 524,26 ლარი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

სადარბაზოებს, სახურავებს, საწრეტ მილებს და სადარბაზოების კარებს - 

საერთო თანხით - 127 692,41 ლარი. 

 

დასრულების ეტაპზეა პროექტები: 

 ქალაქ თელავის №7 საჯარო სკოლის არსებული სველი წერტილების სრული რეაბილიტაცია - გამოყოფილი თანხა - 61 490 ლარი; 

 ქალაქ თელავის N3 საჯარო სკოლის არსებული სველი წერტილების სრული რეაბილიტაცია - გამოყოფილი თანხა - 46 384 ლარი; 

 სოფელ ფშაველის საჯარო სკოლის (სოფელ ლალისყურის სასწავლო კორპუსი) სველი წერტილების მოწყობა - გამოყოფილი თანხა 

- 28 300 ლარი; 

 ქალაქ თელავის  N4 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების მოწყობა 

(ადმინისტრაციისთვის) - გამოყოფილი თანხა - 66 816  ლარი; 

 ქალაქ თელავის N5 საჯარო სკოლაში არსებული სველი წერტილების სრული 

რეაბილიტაცია - გამოყოფილი თანხა - 71 461 ლარი; 

 თელავის N6 საჯარო სკოლაში ახალი სველი წერტილების მოწყობა  (მიშენება) - 

გამოყოფილი თანხა - 132 462 ლარი; 

 სოფელ წინანდლის საჯარო სკოლის გამაგრების სამუშაოები (დემონტაჟი 

ჩაუტარდება გაბზარულ კედელს და მის მაგივრად აშენდება ახალი კედელი) - 

გამოყოფილი თანხა - 68 429,1 ლარი. 

 

 



დასვენების  და კულტურული ობიექტები  

 სოფელ კონდოლში გაფართოვდა არსებული სკვერი - პროექტის ღირებულება -  27 930,59 ლარი; 

 სოფელ ნაფარეულის ცენტრში კეთილმოეწყო არსებული სკვერი - პროექტის ღირებულება - 2 6620,85 ლარი; 

 მიმდინარეობს ქალაქ თელავში მდებარე კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“-ს ტერასების და ფანჩატურების მოწყობა - 

გამოყოფილი თანხა - 306 996,36 ლარი; 

 მიმდინარეობს ქალაქ თელავში მდებარე ჭადრაკის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - გამოყოფილი თანხა - 296 254,8 ლარი. 

სტიქია: 

2020 წლის 15-16 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალდა კონდოლის, კურდღელაურის, ნაფარეულის, წინანდლის, ნასამხრალის, 

შალაურის, გულგულისა და ქალაქ თელავის მოსახლეობა. სტიქიის  სალიკვიდაციო სამუშაოებზე სულ გაიხარჯა    4 400 000   ლარი - 

გადაიხურა 247  საცხოვრებელი სახლის სახურავი. 

 

სამშენებლო ნებართვები 

2020 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ განიხილა სამშენებლო ნებართვების გაცემის თაობაზე შემოსული  288  

განცხადება (ყველა მათგანი დაკმაყოფილდა) და მარტივ შეთანხმებაზე შემოსული 49 განცხადება (დაკმაყოფილდა - 48, უარი ეთქვა 1-ს ). 

 



ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური 
 

2020 წელს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა მიმართულებით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

ფუნქციონირებდა 16 პროგრამა: 

 

1. სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 641 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 40 000 ლარი; 

 

2. ახალშობილ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 21 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 5 050 ლარი; 

 

3. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 123 (519 ბავშვი) ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 165 690 ლარი; 

 

4. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ  შშმ პირთა 18 წლამდე შვილების დახმარება: 

დახმარება გაეწია 4 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 7 650 ლარი; 

 

5. სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 16 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 5 250 ლარი; 

 

6. დროებითი საცხოვრებლის ქირის თანხით დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 110 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 86 410 ლარი; 

 

7. ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 393 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 34 840 ლარი; 

 



8. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 51 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 32 420 ლარი; 

 

9. ზამთრის სეზონზე ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 2 785 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 429 200 ლარი; 

 

10.  0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 17  ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 1 628,3 ლარი; 

 

11. 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 1 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 1 650 ლარი; 

 

12. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრმა: 

დახმარება გაეწია 370  ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 240 096,56 ლარი; 

 

13. სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებების ან/და მედიკამენტების დაფინანსების  ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 871 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 246 392,44 ლარი; 

 

14. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა დაფინანსების  ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 304 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 379 589,04 ლარი; 

 

15. სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) ბავშვების სტომატოლოგიური 

მომსახურების  დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 5 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 984 ლარი; 

 

16. კოხლეარული იმპლანტის მომხმარებელთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა: 

დახმარება გაეწია 2 ბენეფიციარს, საერთო თანხით - 20 000 ლარი. 



კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 

 

კულტურისა და განათლების განყოფილება 

მსოფლიო პანდემიის (COVID-19) გამო, საქართველოში დაწესებულმა შეზღუდვებმა ძირითადად 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარებას  შეუშალა ხელი, თუმცა 

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით, განხორციელდა ისეთი მნიშვნელოვანი 

პროექტები, როგორიცაა: 

 ,,არქეოლოგიური ბანაკი გონიო-აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალში“; 

 ანსამბლ ,,თელავის“ შემოქმედებითი საღამო; 

 თელაველი კომპოზიტორის და მუსიკოსის ჯუმბერ სახეიშვილის შემოქმედებითი საღამო; 

 ანსამლ ,,პატარა კახის“ ფოლკლორული კონცერტი; 

 ,,თელავური შემოდგომა“  - ღონისძიება ჩატარდა სექტემბრის თვის პირველ და მეორე 

შაბათ-კვირას, რომელიც მოიცავდა ადგილობრივი თვითშემოქმედი ხელოვანებისა და 

მეწარმეების ნამუშევართა გამოფენა-გაყიდვებს და კონცერტებს ადგილობრივი 

მუსიკოსების მონაწილეობით; 

 კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური ბენდის კონცერტი და გამოფენა; 

 ქვეყნის ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა პატივსაცემად, აღინიშნა ღირსშესანიშნავი 

თარიღები (9 მაისი, 9 აპრილი, 2 ივლისი, 27 სექტემბერი..); 

 სასკოლო ოლიმპიადის პირველი ეტაპი; 

 ონლაინ ტრენინგი ახალგაზრდებისათვის -,,დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი”; 

სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება, რომელიც დაგეგმილი იყო 

7 ნოემბერს მეფე ერეკლე მეორის 300 წლის თავის აღსანიშნავად. 



2020 წელს, კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებისათვის შეძენილ იქნა სააღმზრდელო ლიტერატურა, ხოლო კულტურული ღინისძიებების ორგანიზებისთვის - 

საგამოფენო მოლბერტები და აუდიო-აპარატურა. 

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 
 

საგარეო ურთიერთობები და საერთაშორისო პროექტები 

2020 წელს მიუხედავად გლობალური პანდემიის გამოწვევებისა, საგარეო 

ურთიერთობების მიმართულებით თელავის მუნიციპალიტეტი აქტიურად განაგრძობს 

მუშაობას. 

მიმდინარე წელს დაიწყო და წარმატებით მიმდინარეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 

პროექტი ,,ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი 

ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქებისათვის“, რომლის 

ფარგლებშიც დაგეგმილია თელავის მუნიციპალიტეტის ორი საბავშვო ბაღის თერმომოდერნიზება 

და განახლებადი ენერგიის (ბიომასის) ჯაჭვის შექმნა. ასევე, 

ხორციელდება გერმანის   ქალაქ ბიბერახისა და ფონდ  

,,გლობალ ანგაჟმოს“ მიერ  დაფინანსებული პროექტი - 

„საკემპინგე ადგილი“, რომელიც ადგილობრივი 

ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 

აქტიურ ფაზაშია მოლაპარაკებების პროცესი ლიეტუვის მხარესთან და მიმდინარეობს 

პროექტზე მუშაობა - მუნიციპალური შენობების ელექტრო ენერგიით მომარაგების 

მიზნით 100 კვ სიმძლავრის მზის ბატარეების დამონტაჟების თაობაზე.  



ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის „სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ცენტრის“ შექმნის პროექტზე, რაშიც ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია „თემი და გარემო“ და საერთაშორისო 

ფონდი „მოდიკორი“. პროექტი გადასულია დაფინანსების სტადიაზე და 2021 წელს განხორციელდება. 

მსოფლიო პანდემიის გამო, დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობს დამეგობრებულ ქალაქებთან ინფორმაციის გაცვლა და  

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებში ჩართულობა. 

 

ტურიზმი 

2020 წელს პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზიანა ტურიზმის სექტორი, თუმცა თელავის მუნიციპალიტეტში ზაფხულისა და 

შემოდგომის სეზონებზე ტურისტული ობიექტების ფუნქციონირებას ხელი შეუწყო ადგილობრივი დამსვენებლების სიმრავლემ. 

ასევე, თელავის მუნიციპალიტეტს შეემატა ისეთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს-ოპერატორები, როგორებიცაა:  ძველი თელავი რეზორტი 

& სპა ზუზუმბო, ესკიზ თელავი, სვიანა რეზორტი და ა.შ. 

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი წლის განმავლობაში მოემსახურა 150 უცხოელ ტურისტს - საერთაშორისო მოგზაურებს რუსეთიდან, 

გერმანიიდან, საფრანგეთიდან და ბელარუსის რესპუბლიკიდან.  

პანდემიის შეზღუდვების გათვალისწინებით, ტურისტულ ობიექტების შესახებ ინფორმაცია უწყვეტ რეჟიმში დისტანციურად მიეწოდება ყველა 

დაინტერესებულ პირს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. 

2020 წლის მონაცემებით, თელავის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში რეგისტრირებულია 45 ღვინის კომპანია და  საოჯახო ტიპის მცირე 

მარანი, 29 სასტუმრო და 65 საოჯახო ტიპის სასტუმრო. 

 

ქონება 

2020 წელს საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებულ იქნა 31 ერთეული უძრავი ქონება. ელექტრონულ აუქციონზე გაიყიდა 16 (თექვსმეტი) 

ერთეული უძრავი ქონება, რომლის ღირებულებამ ჯამში 449 351 ლარი შეადგინა.  

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გაცემული იქნა 5 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება.  



ჩატარებულ იქნა 5 ელექტრონული და 1 პირობიანი ელექტრონული აუქციონი, სადაც იჯარის ფორმით დროებით სარგებლობაში გაცემული 

იქნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 ერთეული უძრავი ქონება.  

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გაცემული იქნა 14 ერთეული უძრავი ქონება. 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობაში გაცემული იქნა 72 ერთეული უძრავი (ხაზოვანი) ქონება. 

 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N189 დადგენილების საფუძველზე, კანონიერი მოსარგებლეებისთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემული იქნა 2 ერთეული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართი.  

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში გაიგზავნა შუამდგომლობები ქ. თელავში, თამარ მეფის ქუჩაზე (ყოფილი სამხედრო 

ქალაქის ტერიტორია) მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში თვითნებურად შეჭრილი მოქალაქეებისთვის დაკავებული ბინების 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე (15 ერთეული არასაცხოვრებელი ფართი). 

 

შესყიდვები 

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, წლის განმავლობაში ღონისძიებისა და პროექტებისთვის საჭირო სამუშაოს, საქონლისა და 

მომსახურებისთვის 22 667 855 ლარის შესყიდვა განხორციელდა შემდეგი საშუალებებით: 

 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე; 

 კონსოლიდირებული ტენდერი ; 

 გამარტივებული შესყიდვა; 

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დადებულია 91 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 16 388 933 ლარი. 

კონსოლიდირებული ტენდერის  საშუალებით დადებულია 26 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 339 667 ლარი. 

გამარტივებული შესყიდვით  დადებულია 226  ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 5  939 255 ლარი. 

 



იურიდიული სამსახური 

სამართლებრივი უზრუნველყოფა 

 2020 წლის  წლის დეკემბრის მდგომარეობით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განსახილველად წარედგინა 95 სამართლებრივი 

აქტის პროექტი: 

 დადგენილება - 32; 

 განკარგულება - 63; 

 2020  წელს სასამართლო წარმოებაშია სულ 19  საქმე: 

 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში სხვადასხვა მომწოდებელი 

ორგანიზაციების/ინდ. მეწარმეების მიმართ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური ოდენობა შეადგენს 240 068,27  ლარს.  

ადმინისტრაციული ზედამხედველობა 

2020 წლის მდგომარეობით თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის 

განყოფილების თანამშრომლების მიერ გამოვლენილ იქნა: 

 საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 8 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათზე 

დაკისრებული საჯარიმო სანქციის მოცულობა შეადგენს 4 600 ლარს; 

 საქართველოს კანონის ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 7 

სამართალდარღვევის ფაქტი, - დაკისრებული საჯარიმო სანქცია შეადგენს 8 200 ლარს; 

  საქართველოს კანონის „ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევათა კოდექსით“ გათვალისწინებული 3 სამართალდარღვევა, 

რაზედაც დაკისრებული საურავი შეადგენს 3 500 ლარს. 

აღნიშნული სამსახურის ბაზაზე არსებული თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გამხმარი ფაუტი გადასაბელი და 

შენობა-ნაგებობებისთვის საფრთხის შემცველი ხეების შემსწვალელი კომისიის მიერ გამოტანილ იქნა 12 დასკვნა. 

მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის მიერ ექსპლუატაციაში მიღებულ იქნა 58 ობიექტი. 

 



ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირება 

ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილების მიერ, ინდივიდუალური მეწარმეების და იურიდიული პირების მიერ 

საკუთრებაში არსებული ობიექტების  თანხის (ფართის კორექტირების საფუძველზე დაანგარიშებული) გადახდის მოთხოვნისა და ობიექტის 

ფუნქციონირების შეწყვეტის შესახებ განხილულ იქნა 16 წერილი. 

 

ადგილობრივი მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების გამო, ადგილზე ჩაბარდა გაფრთხილება 543  იურიდიულ პირს. ელექტრონულ 

ბაზაში დაფიქსირებულ ყველა მესაკუთრესთან, ყოველდღიურ რეჟიმში, გაგზავნილია სატელეფონო შეტყობინებები.  

დავალიანების მქონე ობიექტების სია გადაეცა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ სამსახურს შემდგომი რეგირებისთვის. 

მიმდინარე წლის განმავლობაში აღრიცხვაზე აყვანილია 138 ახალი ობიექტი. 

2020 წლის 30 დეკემბრის  მდგომარეობით, ადგილობრივი მოსაკრებლიდან შემოსული თანხა  შეადგენს 162 015 ლარს (წლიური გეგმა - 200. 

000 ლარი). (კლება გამოწვეულია გლობალური პანდემიის უარყოფითი ზემოქმედებთ). 

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში, პირველ ეტაპზე სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა  2003 წელს დაბადებული 273 ჭაბუკი, წლის 

განმავლობაში კი დაემატა 7  წვევამდელი. 

საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში გამოძახებულ იქნა 332 წვევამდელი, აქედან სამხედრო ძალებში ჩაირიცხა სულ 24, ხოლო გადავადება 

მიეცა 199 წვევამდელს.  საზღვრის კვეთაზე გადამოწმდა 109 პირი.  

საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში გამოძახებულ იქნა 362 წვევამდელი, რომელთაგან  გადავადება მიეცა 314 წვევამდელს, ხოლო სამხედრო 

მოსამსახურედ ჩაირიცხა 30 წვევამდელი. მისამართის დადგენის მიზნით, პოლიციას გადაეცა 18 წვევამდელი. 

2020 წელს სულ გაცემულია 176 წვევამდელის სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობა, 88 დროებითი მოწმობა (სამხედრო ბილეთის შემცვლელი). 

მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში გაწვეულია 7 მოქალაქე. 

 



შიდა აუდიტის სამსახური 

შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ, რისკების ანალიზის საფუძველზე, წლის განმავლობაში მომზადდა  3 აუდიტორული შემოწმების ანგარიში და 

8  მონიტორინგის ანგარიში.   

აუდიტორული შემოწმებები ჩატარდა შემდეგ ობიექტებში: 

 შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურში, სადაც განხორციელდა მართვის ხარისხისა და კონტროლის გარემოს 

სისტემური აუდიტორული შემოწმება. ჩატარებული სისტემური აუდიტის მიზანი იყო  შეესწავლა, გაეანალიზებინა და შეეფასებინა 

რამდენად უზრუნველყოფს  შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის საქმიანობის პროცესში არსებული 

კონტროლის მექანიზმები ადეკვატური და სრულყოფილი შედეგების მიღებას, რეგულაციებთან  შესაბამისობას  და სანდოობას. 

 ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ინფრასტრუქტურის 

განყოფილებაში და ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილებაში - განხორციელდა 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს განხორციელებული საქმიანობის ეფექტიანობის აუდიტორული 

შემოწმება, ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის მიზანი იყო  შეესწავლა, გაეანალიზებინა და შეეფასებინა რამდენად ეფექტიანად და 

პროდუქტიულად ახორციელებს მუნიციპალიტეტი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  მოსახლეობის ჩართულობას 

პროექტების შერჩევის ეტაპზე და მოხდა თუ არა აღნიშნული პროგრამის მიზნის მიღწევა. 

 ა(ა)იპ თელავის საფეხბურო სკოლა ,,თელავში“ განხორციელდა 2019-2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის და ფინანსური აუდიტი, 

ჩატარებული აუდიტორული შემოწმების მიზანი იყო შეესწავლა, გაეანალიზებინა და შეეფასებინა, რამდენად შესაბამისობაშია სკოლის 

საქმიანობა  წესდებასთან, მოქმედ კანონმდებლობასთან, საუკეთესო პრაქტიკასთან, მარეგულირებელ ნორმებთან და შეემუშავებინა  

რეკომენდაციები, რომელთა დანერგვა კონტროლის მექანიზმების სახით, სკოლას სამომავლოდ დაეხმარება საქმიანობის უკეთ 

წარმართვაში. 

 

აუდიტის სამსახურში 2020 წელს მოხდა 2018-2019-2020 წლებში გაცემული რეკომენდაციების მონიტორინგი, ჯამში შემოწმდა 50 რეკომენდაცია, 

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა, რომ სრულად შესრულებულია 24 რეკომენდაცია, 17 რეკომენდაცია კი მხოლოდ ნაწილობრივ,  საერთოდ 

არ არის შესრულებული 9 რეკომენდაცია, მიმდინარე მონიტორინგის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზით ირკვევა, რომ 

რეკომენდაციების ნაწილი გათვალისწინებულია და განხორციელებულია ქმედითი ღონისძიებები მათ შესასრულებლად. რეკომენდაციების  

მონიტორინგის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ასახულია 2020 წელს შემდგარ 8 მონიტორინგის ანგარიშში.  



ადმინისტრაციული სამსახური 
მოქალაქეთა მომსახურება 

შემოსული დოკუმენტების საერთო სტატისტიკა 

 

ადმინისტრაციული სამსახური    1895 
 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 610 
 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახური 

3781 

იურიდიული სამსახური 935 

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის   საქმეთა სამსახური    51 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 202 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 336 

შიდა აუდიტის სამსახური 16 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილება 6837 

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების 

აღიარების კომისია 

658 

სულ: 15321 

   

    ბრძანებები    

 სხვადასხვა 996 

სოციალური 138 

ინფრასტრუქტურა 412 

ექსპლუატაცია 73 

კადრები 67 

შვებულება 266 

მივლინება 56 

სულ: 2008 

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებული მიწის 

აღიარების კომისია: 

განკარგულება - 648 

საკუთრების მოწმობა - 411 

სულ გამოცემული სამართლებრივი აქტები: 3687 



თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 27 დეკემბერს და განისაზღვრა 26352,16 ათასი ლარის ოდენობით.  

დაზუსტებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 44625,97 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა  37093,8 ათასი ლარით.  

აქედან: 

 გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა - 16597,9 ათასი ლარით; 

 გრანტები -16453,59 ათასი ლარით, რომელშიც გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად; რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი; სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი; 2020-2022 წლების საპილოტე    რეგიონების 

ინტეგრირებული განვითარების პროგრამისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი; სპეციალური ტრანსფერი („ახალი კორონავირუსის 

(COVID-19) პანდემიიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტებისათვის ფინანსური დახმარება), სხვა ტრანსფერები (მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციოდ და მოსწავლეთა სკოლაში ტრანსპორტით მომსახურებისათვის);  

 სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა - 2607,3 ათასი ლარით; 

 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა - 1435,0 ათასი ლარით. 

დაგეგმილი შემოსულობების და ნაშთის ასახვით 2020 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა - 44 625,97 ათასი ლარით და გადანაწილებულ იქნა 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით:  

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  - 23984,38 ათასი ლარი; 

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა -  1396,31 ათასი ლარი; 

 განათლება  (სკოლამდელი აღზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ) – 6892,35 ათასი ლარი; 

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4810,47 ათასი ლარი; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2971,31 ათასი ლარი; 

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  - 4571,15 ათასი ლარი. 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 

ქ. თელავი, ერეკლე II-ის გამზრი 16 +995 (350) 27 31 06  

info@telavi.gov.ge  
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