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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების                          

დამტკიცების შესახებ                                                                                                             

        საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „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 N654 დადგენილების პირველი 
მუხლის მე-9 და მე-10 პუნქტების, მე-4 მუხლისა და საქართველოს მთავრობის 2019 
წლის 08 თებერვლის N208 განკარგულების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის 
თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ შესაბამისად,

1. დამტკიცდეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები 
თანდართული ფორმით. 
2.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი 
ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის №41).                                                                                                                                     

სახელი გვარი

<ფაქსიმილე>



თანამდებობა
საშტატო ერთეული



დანართი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი 
პროექტები

N რეგიონი
მუნიციპა
ლიტეტი

სოფელი პროექტის დასახელება
პროექტის 
კატეგორია 

პროექტის 
სავარაუდო 

ღირებულება

რეგ. ფონდის 
დაფინანსება

ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 

თანადაფინანსება *

საპროექტო-
სახარჯთაღრი

ცხვო 
დოკუმენტაცი
ის სავარაუდო 
ღირებულება

1 კახეთი თელავი ყარაჯალა

სასაფლაოს გვერდით 
თურდოს კალაპოტის 
გაწმენდა და დამცავი 

დამბის მოწყობა

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

30000 20000 10000 400

სკოლიდან ცენტრალურ 
გზამდე 250 მეტრ 

მანძილზე წყლის ქსელის 
ამოცვლა

15000 10000 5000 600

2 კახეთი თელავი იყალთო

  აკადემიასთან არსებული 
წყაროს რეაბილიტაცია 

სასმელი წყლის 
სისტემა

15000 10000 5000 0

3 კახეთი თელავი გულგულა
სასაფლაოს შემოღობვა და 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

სასაფლაოს 
შემოღობვა

30000 20000 10000 400

სოფლის ცენტრში 
არსებული მინი 

სტადიონის გვერდით 
გარე სავარჯიშოებისა და 

სველი   წერტილის 
მოწყობა 

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

25000 17000 8000 0

4 კახეთი თელავი ვარდისუბანი

საცხოვრებელ სახლებზე 
ნუმერაციის და 

მისამართის აღმნიშვნელი 
ბანერის დამზადება

სხვა 5000 3000 2000 0



სოფლის ცენტრში ომში 
დაღუპულთა 

მემორიალის მიმდებარედ 
სკვერის მოწყობა

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

7000 4000 3000 600

5 კახეთი თელავი რუისპირი                      

ქვიშის ფრენბურთის 
მოედნის მოწყობა 

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა, 

მოედნები და 
მოედნების 
ინვენტარი

23000 16000 7000 0

6 კახეთი თელავი ახატელი

ბიბლიოთეკის შენობის 
სახურავის შეცვლა, 
ელექტროენერგიის 

შეყვანა და კარის 
გადატანა

 კულტურის 
ობიექტები

18000 12000 6000 200

 სოფელში არსებული 
ორივე სასაფლაოს  

ტერიტორიის  შემოღობვა 

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

25000 17000 8000 0

7 კახეთი თელავი
კურდღელაუ

რი
სკვერის მოწყობა

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

5000 3000 2000 0

 სვეტიცხოვლის 
ეკლესიის შემოღობვა და 

კეთილმოწყობა

 კულტურის 
ობიექტები

4000 3000 1000 0

8 კახეთი თელავი შალაური
სკვერის მოწყობა სველი 

წერტილით და 
შესაბამისი ინვენტარით

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

26000 17000 9000 0

საბავშვო ბაღის ეზოს 
კეთილმოწყობა   

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

20000 13000 7000 300

9 კახეთი თელავი ნასამხრალი

 სკვერის  მოწყობა სკვერები 4000 3000 1000 0



 საბავშვო ბაღის შენობის 
სახურავის შეცვლა

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

25000 16000 9000 400

10 კახეთი თელავი კისისხევი
სასაფლაოზე და სკვერთან 

სველი წერტილების 
მოწყობა

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

5000 4000 1000 0

საბავშვო ბაღის ეზოს 
კეთილმოწყობა და შიდა 

ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგება

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

20000 13000 7000 400

სკვერის მოწყობა

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

6000 4000 2000 0
11 კახეთი თელავი კონდოლი

სასაფლაოს ტერიტორიის 
შემოღობვა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

4000 3000 1000 0

12 კახეთი თელავი წინანდალი მინი სტადიონის აღდგენა

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა, 

მოედნები და 
მოედნების 
ინვენტარი

30000 20000 10000 400

სასაფლაოს ტერიტორიის 
შემოღობვა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

24000 15000 9000 0

13 კახეთი თელავი აკურა
ადმინისტრაციული 

შენობის ეზოში სველი 
წერტილის მოწყობა

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

6000 5000 1000 0

14 კახეთი თელავი ვანთა
საბავშვო ბაღში სველი 

წერტილების 
მოწესრიგება

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

18000 11000 7000 500



მაცხოვრის 
ხელთუქმნელი ხატის 

სახელობის  ეკლესიასთან 
მისასვლელი გზის 

მოხრეშვა და სანიაღვრის 
მოწყობა

გზები 6000 5000 1000 0

საბავშვო ბაგა-ბაღისთვის 
კანალიზაციისა და 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

25000 16000 9000 400

15 კახეთი თელავი ბუშეტი

  კულტურის სახლის წინ 
მცირე სკვერის მოწყობა

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

5000 4000 1000 0

16 კახეთი თელავი
ქვემო 

ხოდაშენი

 საბავშვო ბაღის შენობის 
ნაწილში მცირე 

სპორტულ - 
გამაჯანსაღებელი 
ცენტრის მოწყობა

სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

და შესაბამისი 
ინვენტარი

30000 20000 10000 0

სასაფლაოს ტერიტორიის  
შემოღობვა და სველი 
წერტილების მოწყობა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

22000 14000 8000 400

17 კახეთი თელავი ნაფარეული
 სკვერების მოწყობა 

ამბულატორიის ეზოში 
და სოფლის ცენტრში

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

8000 6000 2000 0

სოფლის ცენტრში ძველი 
გალავნის ტერიტორიაზე 

სკვერის მოწყობა                                                    

სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

24000 16000 8000 400

18 კახეთი თელავი ართანა
ძველი ე.წ. „კანტორის“ 
შენობის დემონტაჟი და 

ნარჩენების გატანა
_ _ _ _ _

19 კახეთი თელავი ლაფანყური
სასაფლაოს ტერიტორიის 

შემოღობვა
 სასაფლაოს 
შემოღობვა

19000 12000 7000 300



კულტურის სახლის 
ეზოში სველი წერტილის 

მოწყობა 

 კულტურის 
ობიექტები

5000 4000 1000 0

20 კახეთი თელავი
თეთრიწყლებ

ი 

ადმინისტრაციულ 
შენობასთან სკვერის  

მოწყობა

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

15000 10000 5000 300

21 კახეთი თელავი კობაძე
კობაძეში არსებული ე.წ. 

"ღულეთ წყაროს" სათავის 
მოწყობა

სასმელი წყლის 
სისტემა

15000 10000 5000

საჭიროა 
ჰიდროგეოლ

ოგიური 
კვლევა და 
პროექტის 
შეძენა  4-5 

ათასი ლარი

22 კახეთი თელავი სეროდანი
სოფლამდე მისასვლელი 

გზის მოწესრიგება 
(მოხრეშვა)

გზები 15000 10000 5000 100

23 კახეთი თელავი პანტიანი
სოფლამდე მისასვლელი 

გზის მოწესრიგება 
(მოხრეშვა)

გზები 15000 10000 5000 100

სასაფლაოსთან 
მისასვლელი გზის 

მოწესრიგება (მოხრეშვა)  
გზები 5000 3500 1500 100

24 კახეთი თელავი ნადიკვარი

სასაფლაოს ტერიტორიის 
შემოღობვა

სასაფლაოს 
შემოღობვა

10000 6500 3500 0

სასაფლაო ტერიტორიის 
შემოღობვა და სველი 
წერტილის მოწყობა, 

კარის მონტაჟი

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

20000 13000 7000 200

25 კახეთი თელავი ლალისყური 

სოფლის სარწყავი არხის 
გაწმენდა

სარწყავი არხი 4000 3000 1000 0

26 კახეთი თელავი სანიორე 
სასაფლაოს ტერიტორიის 

შემოღობვა და სველი 
წერტილის მოწყობა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

18000 12000 6000 200



სოფლის ცენტრში 
არსებული სკვერის 

მოწყობა

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

6000 4000 2000 0

27 კახეთი თელავი ჯუღაანი 
სასაფლაოს ტერიტორიის 

შემოღობვა და სველი 
წერტილის მოწყობა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

15000 10000 5000 100

 სასაფლაოს ტერიტორიის 
შემოღობვა და 

საპირფარეშოს მოწყობა

 სასაფლაოს 
შემოღობვა

26000 17000 9000 100

28 კახეთი თელავი ფშაველი    სოფლის ცენტრში, 
კულტურის სახლის 

ტერიტორიაზე  
საპირფარეშოს მოწყობა

 კულტურის 
ობიექტები

4000 3000 1000 0

  ამხანაგობის ტრაქტორის 
შეკეთება

სხვა 6000 4000 2000 100

29 კახეთი თელავი ლეჩური 
   სკვერის მოწყობა 

(ატრაქციონები)

 სკვერები და 
სველი წერტილები 

შესაბამისი 
ინვენტარით

9000 6000 3000 0

* ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება ითვალისწინებს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის სავარაუდო 
ღირებულებას

სახელი გვარი

<ფაქსიმილე>

თანამდებობა

საშტატო ერთეული
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