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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №29 
განკარგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების

მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

       საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე 
მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
29 დეკემბრის №29 განკარგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ“.

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №29 
განკარგულების დანართი „სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები“ 
ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.

მუხლი     2.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში 
მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზ. 
№41).

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
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დანართი 

სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

ამოცანები პრობლემები
კონკრეტული საქმიანობა

განხორციელების 
ვადა

განხორციელებაზე  
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

1. მუნიციპალიტე
ტის 
ტერიტორიაზე 
წარმოქმნილი 
ნარჩენების 
შესახებ 
მონაცემთა 
მართვის 
სისტემის 
(მონაცემების 
შეგროვება, 
ანგარიშგება და 
მონაცემთა ბაზა) 
ჩამოყალიბება 
2020 
წლისათვის.

არაზუსტი ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
წარმოქმნილი ნარჩენების 
რაოდენობის შესახებ 
სახეობების მიხედვით  (არ 
არის დაზუსტებული 
ინფორმაცია სახიფათო, 
სამედიცინო და სხვა ტიპის 
ნარჩენების შესახებ).

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების 
აღრიცხვაზე და შესაბამისი ბაზის 
შემუშავებაზე პასუხისმგებელი 
პირის გამოყოფა 

2020 წლის 
თებერვლიდან

თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 

საქართველოს 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 
დაცვის 
სამინისტრო 
საქმიანობების 
კოორდინაციის 
კუთხით
საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარებისა
და 
ინფრასტრუქტუ
რის სამინისტრო

–––––– 2020 წლის 31 
დეკემბერისთვის 
შემუშავებული და 
ხელმისაწვდომია მონაცემთა 
ელექტონული ბაზა 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
წარმოქმნილი ნარჩენების 
რაოდენობის შესახებ 
სახეობების მიხედვით.
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

მუნიციპალური  ნარჩენების 
შემგროვებელი კომპანიის 
კონტრაქტში ყოველდღიურად 
გატანილი ნარჩენების 
ყოველთვიური აღრიცხვის და 
მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე 
პასუხისმგებელი პირისათვის ამ 
მონაცემების რეგულარული 
მიწოდების ვალდებულების ჩადება

2020 წლის 
იანვარი, 
ნარჩენების 
შეგროვება–
გატანაზე ახალი 
ტენდერის 
გამოცხადებისა 
და შემგროვებელ 
კომპანიასთან 
ახალი 
კონტრაქტის 
დადება

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

მუნიციპალიტეტმა რეგულარულად 
გამოითხოვოს  საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის 
სამინისტროსგან ინფორმაცია 
სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის 
შესახებ და მოახდინოს ამ 
ინფორმაციის შეტანა მონაცემთა 
ელექტონულ ბაზაში.

2020 წლიდან 
რეგულარულად 

თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის 
სამინისტროსთან 
კოორდინაციის გზით  

მონაცემთა ელექტონული ბაზის 
შემუშავება მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 
ნარჩენების რაოდენობის შესახებ 
სახეობების მიხედვით

2020 წლის მარტი ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

1.2.  
მუნიციპალურ
ი სახიფათო 
ნარჩენების 
მართვის 
ღონისძიებებში 
მონაწილეობის 
მიღება 

ელექტონულ ბაზაში მონაცემების 
რეგულარული შეტანა 

2020 წლის 
აპრილიდან 
რეგულარულად 

ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 
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მიღწევის ინდიკატორი

2021 წელს 
მოხდება 
შესაბამისი 
კომპანიების 
მოძებნა და 
მოლაპარაკების 
წარმოება ამ 
ტიპის ნარჩენის 
გატანაზე
2021 წელს 
საცავის გამოყოფა 
მუნიციპალიტეტ
ის მიერ ამ ტიპის 
ნარჩენის 
შესანახად 

სახიფათო მუნიციპალური 
ნარჩენების (მაგ.ბატარეები, 
აკუმულატორები, სხვ.) შეგროვების 
პუნქტების გახსნა და მოლაპარაკება 
შესაბამის კომპანიასთან ამ ტიპის 
ნარჩენების გატანის საკითხზე 

2021 წელს 
სახიფათო 
მუნიციპალური 
ნარჩენების 
(მაგ.ბატარეები, 
აკუმულატორები
, სხვ.) 
შეგროვების 
პუნქტის გახსნა ქ. 
თელავში მსხვილ 
სავაჭრო 
ობიექტებთან 
(მაქსიმუმ ორი 
ადგილი) 2021 
წლიდან ამ ტიპის 
პუნქტები 
გაიხსნება 
შემდესოფ.ყარაჯა
ლასა და 
წინანდალში

ამ პუნქტებიდან 
შეგროვება 
მოხდება 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი
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ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
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მიღწევის ინდიკატორი

რეგულარულად 
შპს მიერ და 
საცავში შეინახება 
გარკვეული 
პერიოდით, 
საიდანაც შემდეგ 
კომპანია გაიტანს 

2021 წელს 
მოხდება 1100 
ლიტრიანი-150 
ერთეული 
კონტეინერის 
შეძენა 

135,000 
ლარი 

120000
ლარია
დგილო
ბრივი 
ბიუჯე
ტი 

ნარჩენების შეგროვების 60% 
2021 წლისთვის;

2. ნარჩენების 
შეგროვებისა და 
ტრანსპორტირე
ბის ეფექტიანი 
მომსახურების 
(საკმარისი 
რაოდენობის 
კონტეინერები,  
ნარჩენების 
გატანის 
საკმარისი 
სიხშირე, 
სპეცტექნიკა) 
მიწოდება 
მოსახლეობისათ
ვის და 
მუნიციპალიტე
ტში არსებული 
საწარმოებისათვ
ის 
მუნიციპალიტე
ტის მთელ 
ტერიტორიაზე.

არახარისხიანი 
მომსახურების მიწოდება 
მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობისათვის (ქ. 
თელავში ნაწილობრივ 
მომსახურება კვლავ ზარის 
სისტემით ხდება, 
ნარჩენების შეგროვების 
კონტეინერების დამატება, 
გატანის გრაფიკის 
ოპტიმიზაცია)

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
საწარმოების 60% არ 
მიეწოდება ნარჩენების 
შეგროვებისა და გატანის 
მომსახურება; 

რუკების არ არსებობა, 
სადაც დატანილი იქნება 
ნარჩენების შეგროვების 
მარშრუტები და 
შეგროვების კონტეინერები.

დამატებით 1 მ3 მოცულობის 500 
ერთეული ნარჩენების შეგროვების 
კონტეინერის შეძენა და 
დასახლებული პუნქტების აღჭურვა 
შეძენილი კონტეინერებით- 2-
4კბ.მდე ტევადობის თვითმცლელის 
შეძენა.

ორი 7მ3 ნაგავმზიდის შეძენა და 
ჩართვა ნარჩენების შეგროვების 
პროცესში 

2021 წელს 
მოხდება   
აღჭურვა 150 
ერთეული 
კონტეინერის 
შეძენა და 
აქედანთ 100 
ერთეული 
დაიდგემება 
შემდეგ  

თელავის მუნიცი 
პალიტეტი, 
ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 

შპს. “ კეთილმოწყობის 
სამსახურის“

საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის სამინისტრო 

135,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ნარჩენების შეგროვების 70% 
2021 წლისთვის
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განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი
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ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 
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მიღწევის ინდიკატორი

სოფლებში 
ნაფარეული, 
სანიორე, ართანა, 
ფშაველი და 50 ქ. 
თელავში 

2022 წელს 
მოხდება  100 
ერთეული 
კონტეინერის 
შეძენა და 
აქედანთ 50 
ერთეული 
დაიდგემება ქ. 
თელავში დ ა 50 
შემდეგ 
სოფლებში აკურა, 
ვანთა, ბუშეტი, 
ქვემო ხოდაშენი 

90,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ნარჩენების შეგროვების 80% 
2022 წლისთვის

 
2022 წელს 
მოხდება 100 
კონტეინერის 
შეძენა 
ქ.თელავისთვის 
50 ერთ.ხოლო 50 
ერთ. შემდეგ 
სოფლებში 
წინანდალი, 
კონდოლი, 
კურდღელაური, 
ვარდისუბანი 

90,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ნარჩენების შეგროვების 90% 
2022 წლისთვის

2021 წელს  7 მ3 
ნაგავმზიდის 
შეძენა და ჩართვა 
ნარჩენების 
შეგროვების 

200,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე

ნარჩენების შეგროვებისა და 
გატანის ეფექტიანი 
მომსახურების მიწოდება 
როგორც 
მოსახლეობისათვის, ისე 
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ტიპროცესში

2022 წელს  7მ3 
ნაგავმზიდის 
შეძენა და ჩართვა 
ნარჩენების 
შეგროვების 
პროცესში

200,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

საწარმოებისათვის  
მუნიციპალიტეტის მთელს 
ტერიტორიაზე 2022 
წლისთვის. 
ნარჩენების 

ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის 
მომსახურების ამსახველი რუკების 
შემუშავება (მარშრუტებისა და 
კონტეინერების მდებარეობის 
დატანა რუკებზე).

2020 წლის 
ნოემბერი 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურიშპს.“ 
კეთილმოწყობის 
სამსახურის”1

---- შეგროვებისა და გატანის 
მომსახურების ამსახველი 
რუკების არსებობა 2020 
წლისათვის 

3. მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიაზე 
არსებული 
სტიქიური 
ნაგავსაყრელები
ს 
დახურვა/რემედ
იაცია 2021 
წლისთვის

მუნიციპალიტეტისტერიტო
რიაზე სტიქიური 
ნაგავსაყრელების არსებობა 
და გარემოს დაბინძურება 

ნარჩენების განთავსების 
არალეგალური ადგილების  
დახურვის განხორციელება 
ეტაპობრივად  

2021 წელს 
დაიხურება 1. ქ. 
თელავში 
მშვიდობის 
ქუჩაზე ფიჭვებში, 
2.  ზუზუმბოს  
ხევების  
მიმდებარე, 3. 
კურდღელაური, 
სასაფლაოს 
მიმდებარედ, 4  
ლაფანყურის 
შესასვლელში 
არსებული 
არალეგალური 
ნაგავსაყრელები

შპს „კეთილმოწყობის 
სამსახურის”
ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარების 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის სამინისტრო

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

50,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯეტ
ი

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური ნაგავსაყრელების 
50% დახურულია 2021 
წლისთვის;

1 WMTR II პროგრამა განახორციელების მუნიციპალიტეტის დახმარებას ამ კომპონენტში
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

2021 წელს 
დაიხურება 1. 
თელავის 
შემოსასვლელში, 
ვაზის ძეგლის 
მიმდებარე 
ტერიტორია,    2. 
ვარდისუბანი - 
მერეს ხევი 2 
ადგილას, 3 
სოფელი ვანთაში, 
სამი ლოკაციაზე 
და 4. სოფელ 
კონდოლში 
არსებული 
არალეგალური 
ნაგავსაყრელები 

50,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური ნაგავსაყრელების 
60% დახურულია 2021 
წლისთვის

2022 წელს 
დაიხურება 1. 
სოფ. აკურაში, 
ორი ლოკაციაზე, 
2. სოფელი 
შალაურში - 
დიდი ხევის, 3. 
სოფელი 
ჯუღაანში  და 4. 
სოფელ 
სანიორეში 
არსებული 
არალეგალური 
ნაგავსაყრელები

50,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური ნაგავსაყრელების 
70% დახურულია 2022 
წლისთვის

2022 წელს 
დაიხურება 1. 
რუისპირში, 2. 
ყარაჯალაშ, 3. 
ფშაველში და  4. 
გულგულაში 
არსებული 
არალეგალური 

50,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური ნაგავსაყრელების 
80% დახურულია 2022 
წლისთვის
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ნაგავსაყრელები

2022 წელს 
დაიხურება 1. 
ქვემო ხოდაშენში, 
2. ნასამხრალში, 
3. ბუშეტში და 4 
წინანდალში 
არსებული 
არალეგალური 
ნაგავსაყრელები

50,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური ნაგავსაყრელების 
100% დახურულია 2022 
წლისთვის

გაწმენდილ ადგილებზე ნარჩენების 
შემგროვებელი კონტეინერების და 
საინფორმაციო ბანერების განლაგება 
(საჭიროებისამებრ, არალეგალურის 
მასშტაბიდან და 
ადგილმდებარეობიდან 
გამომდინარე) და მონიტორინგის 
განხორციელება2

2020 წლიდან 
რეგულარულად

ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური
შპს. “ კეთილმოწყობის 
სამსახურის“

3,000  
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

კომპოსტირების საკითხებზე 
ტრენინიგების ჩატარება 
მუნიციპალიტეტის სოფლების 
რწმუნებულებთან და მსხვილ 
ფერმერებთან

2020 წლის 
ოქტომბრის 
თვეში  (ორი 
ტრენინგის 
მოწყობა, ისეთ 
სოფლებში, სადაც 
არიან მსხვილი 
ფერმერები)

2020 წლის ბოლოსთვის 
მუნიციპალიტეტის 
მასშტაბით 2 ფერმერს 
მოწყობილი აქვს 
საკომპოსტე უბანი თავის 
ფერმაში

4. ნაგავსაყრელებზ
ე 
მუნიციპალური 
ბიოდეგრადირე
ბადინარჩენების 
განთავსების 
შემცირების 
ხელშეწყობის 
საქმიანობების 
განხორციელება 
(კომპოსტირები
ს პრაქტიკის 
ფართო 
დანერგვა); 

ნაგავსაყრელზე 
განთავსებულ ნარჩენში 
ორგანული (ხის ნახერხის, 
ბაღის და ქუჩების 
დასუფთავების) ნარჩენის 
დიდი რაოდენობა

სადემონსტრაციო საკომპოსტე 
ადგილების მოწყობა სასწავლო 
დაწესებულებების და/ან აქტიური 
ფერმერების ტერიტორიებზე 
(მინიმუმ 2 საკომპოსტე ადგილის 

2021 წელი

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

WMTR II 
პროგრამა, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

4,000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე

2021 მუნიციპალიტეტის 
მასშტაბით 15 ფერმერს 
მოწყობილი აქვს 
საკომპოსტე უბანი

2 დახურული ადგილების მონიტორინგი საველე გასვლების მეშვეობით მოხდება თავდაპირველად თვეში ერთხელ, შემდგომ კვარტალურად და მონიტორინგის ანგარიშები ხელმისწვდომი იქნება. 
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

მოწყობა, სოფ. ყარაჯალასა და 
საზოგადოებრივი კოლეჯის 
„პრესტიჟი“ ტერიტორიაზე)

ტი

სათემო საკომპოსტე უბნის 
მოწყობა იმ სოფლებისთვის, 
რომლებიც ყველაზე მეტ 
ინტერესს გამოიჩენენ 
ინიციატივის მიმართ (ექსპერტის 
ჩართულობით, რათა 
უზრუნვეყოფილი იყოს ადგილზე 
ორგანული მასის საკმარისი 
რაოდენობა, სოფ ნაფარეულში)

2020 წელი 5,000  
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

2020 წელი მოწყობილია 
სულ მცირე ერთი სათემო 
საკომპოსტე უბანი
2020 წლისთვის 
ნაგავსაყრელზე 
განთავსებულ ნარჩენში 
ორგანული ნარჩენი 
შემიცირებულია 5%–ით 
(2017 წლის მონაცემებთან 
მიმართებაში)

სეპარირებული ნარჩენების 
გასხვისების პროცესის იურიდიული 
მხარის მოგვარება3

2021 წელი ---------
-

მუნიციპალიტეტს აქვს სია 
იმ კომპანიების, რომლებიც 
მზად არიან ტერიტორიაზე 
სეპარირებულად 
შეგროვებელი ნარჩენი 
გაიტანონ 

5. ქაღალდის და  
პლასტიკის 
წარმოქმნის 
წყაროსთან 
სეპარირების 
სისტემის 
ჩამოყალიბება 
2021 წლისთვის; 

მუნიციპალიტეტში 
ნარჩენების წყაროსთან 
სეპარაციის პრაქტიკის არ 
არსებობა.

2020 წელს 6 სოფელში და ქ.თელავში 
6 ლოკაციაზე სეპარირებული 
ნარჩენების შეგროვების პუნქტების 
მოწყობა და კონტეინერების 
განთავსება

2020 წელს 
სეპარირებული 
ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების 
პუნქტების 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურიშპს. “ 
კეთილმოწყობის 
სამსახურის“

საქართველოს 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსებისდაც
ვის სამინისტრო, 
აქტივობების 
კოორდინაციის 
მიზნით 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

2020 წლის ბოლოსთვის 
მოწესრიგდა კონტეინერები

3 WMTR II პროგრამა დაეხმარება მუნიციპალიტეტს ამ მიმარუთლებით
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ადგილები 
მოეწყობა და 
კონტეინერები 
განთავსდება ქ. 
თელავში ალ. 
გამზირზე, 
კავკასიონის 
ქუჩაზე და 
აგრარული 
ბაზრის 
მიმდებარედ 
(თითოეულ 
ლოკაციაზე 6 
კონტეინერი, 
სულ 18) და  
ქუჩებზე 
ჭავჭავაძე, 
რუსთაველი, 
აღმაშენებლი 
(თითოეულ 
ლოკაციაზე 3 
კონტეინერი, 
სულ 9)

ავტოტრანსპორტის შეძენა (, 5მ3), 
რომელიც სეპარირებულ ნარჩენს 
წაიღბებს 5მ3

2021 წელი 140 000 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

2021 წლის ბოლოსთვის 
გამოყოფილია 
ავტოტრანსპროტი 
სეპარირებული ნარჩენების 
შეგროვების მიზნით
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

2020 წელს 
სეპარირებული 
ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების 
პუნქტების 
ადგილები 
მოეწყობა  სოფ. 
ყარაჯალაში, 
იყალთოში, 
ფშაველში, 
აკურაში, 
ბუშეტსა და 
ვანთაში  დიდ 
მაღაზიებთან, 
სკოლებთან და 
ა/ან გამგეობის 
შენობასთან  
(თითოეულ 
სოფელში 3 
კონტეინერი, 
სულ 18) 

16,200 
ლარი

სეპარირებული ნარჩენების 
შეგროვების სულ მცირე სამი 
პუნქტი მოწყობილი 2020 
წლის ბოლომდე

ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვების პუნქტების მოწყობა. 
აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ 
ნაკადებზე (ქაღალდი, პლასტიკი), 
რომლებიც გამოიყო ნარჩენების 
შემადგენლობის კვლევის დროს;

ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვების პროცესის 
მონიტორინგი, შპს „კეთილმოწყობის 
სამსახურის” რეგულარულად 
ნარჩენების გატანის დროს მაოხდენს 
პუნქტების მონიტორინგს და 
პრობლემების არსებობის 
შემთხვევაში4 აცნობებს 
ეკონომიკური  განვითარების 
სამსახური

2021 წელს 
სეპარირებული 
ნარჩენების 
შეგროვების 
პუნქტები 
მოეწყობა შემდეგ 
მსხვილ 
დასახლებულ 
პუნქტებში სოფ. 
ვარდისუბანი, 
რუისპირი და 
კურდღელაური 
დიდ 
მაღაზიებთან, 
სკოლებთან და 

12,600 
ლარი

19,800 
ლარი

სეპარირებული ნარჩენების 
შეგროვების სულ მცირე 
ოთხი პუნქტია მოწყობილი 
2021 წლის ბოლოსთვის

4 (დაბინძურებული ნარჩენების განთავსება ურნებში, არევა ნარჩენების სხვ)
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ა/ან გამგეობის 
შენობასთან    (14 
კონტეინერი) და 
ქ. თელავში 
სეპარაციის 
გაფართოება 
(ქუჩები 
ჭავჭავაძე, 
რუსთაველი და 
აღმაშენებლი) (20 
კონტეინერი)
2021 წელს 
შემდეგ 
დასახლებულ 
პუქნტში 
სეპარირებული 
ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების 
პუქნტების 
გაფართოება,  
სოფლებში  სოფ. 
ნაფარეული, 
სანიორე (4–4 
ჯამში 
კონტეინერი)

7,200 
ლარი

ქაღალდისა და პლასტიკის 
რეციკლირების შემდეგი 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა: 
o ქაღალდი 25% 2021 

წლისთვის;
o პლასტიკი 25%  2021 

წლისთვის

2022 წელს 
შემდეგ 
დასახლებულ 
პუქნტში 
სეპარირებული 
ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების 
პუქნტების 
გაფართოება,  
სოფლებში  სოფ. 
ნაფარეული, 
სანიორე (4–4 

7,200 
ლარი

ქაღალდისა და პლასტიკის 
რეციკლირების შემდეგი 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა: 
o ქაღალდი 30% 2022 

წლისთვის;
o პლასტიკი 30%  2022 

წლისთვის
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ჯამში 
კონტეინერი)

2022 წელს 
შემდეგ  
დასახლებულ 
პუქნტში სოფ. 
კონდოლი, 
შალაური, 
კისისხევი 
სეპარაციის 
დანერგვა (12 
კონტეინერი) 
ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვების 2-2 
პუქნტების

10,800 
ლარი 
ადგილ
ობრივი 
ბიუჯეტ
ი

ქაღალდისა და პლასტიკის 
რეციკლირების შემდეგი 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა: 
o ქაღალდი 35% 2022 

წლისთვის;
o პლასტიკი 35%  2022 

წლისთვის

ხარჯებისა და ტარიფის სწორი 
კალკულაცია WMTR II–თან 
თანამშრომლობით

2020 წელი 
იანვარი  

---- ტარიფი გამოთვლილია და 
დამტკიცებულია 
მუნიციპალიტეტის მიერ 
2020 წლის თებერვლის 
ბოლოსთვის 

მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების სრულად 
ამოღების სისტემის შემუშავება, 
WMTR II–თან თანამშრომლობით

2020 წელი მარტი ---- მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების სრულად 
ამოღების სისტემა 
შემუშავებულია 2020 წლის 
ბოლოსთვის 

მოსახლეობასთან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების ამოღებასთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო 
სემინარების ჩატარება 

2020 წელს 
მინიმუმ 4 
საინფორმაციო 
შეხვედრის 
ორგანიზება 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

---- 4 შეხვედრა 
ორგანიზებულია, 
ხელმისაწვდომია 
რეგისტრაციის ფურცლები 

6. თელავის 
მუნიციპალიტე
ტში 
მოსახლეობიდა
ნ ნარჩენების 
მართვის 
ხარჯების 
სრულად 
ამოღების 
სისტემის 
შემუშავება 2020 
წლისთვის;

ნარჩენების შეგროვებისა 
და გატანის  მომსახურების 
სისტემის ნაკლოვანებები;

მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების სრულად 
ამოღების შემუშავებული სისტემის 
ამოქმედება, გადაუხდელობის 
შემთხვევებზე რეაგირება 

2021 წელი 
აპრილიდან 

სემეკ–თან 
კოორდინაციის 
მიზნით 

WMTR II 
პროგრამა 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 

---- მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების 70% 
ამოღების მაჩვენებლის 
მიღწევა 2021 წლისთვის
მოსახლეობიდან ნარჩენების 
მართვის ხარჯების 80% 
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ამოცანები პრობლემები

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

ამოღების მაჩვენებლის 
მიღწევა 2022 წლისთვის

კონსულტაციების გავლა, 
(საჭიროებისამებრ ტრენინგი, 
სემინარების ჩატარება, 
საინფორმაციო მასალების 
მომზადება, ზედამხედველობის 
სამსახურის 
წარმომადგენლებისთვის) 
გარემოსაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტთან დაჯარიმების 
პროცესის აქტიური ამოქმედების 
მიზნით5

2020 წლის მარტი სულ მცირე 1 
საკონსულტაციო შეხვედრა 
არის ჩატარებული 2020 
წლის მარტის ბოლოსთვის 

2020 წლის 
აპრილი (სულ 
მცირე ოთხი 
შეხვდრის 
ჩატარება, 
აქცენტი უნდა 
გაკეთდეს იმ 
დასახლებულ 
პუნქტებზე, 
სადაც დიდი 
რაოდენობით 
უკანონო 
ნაგავსაყრელებია)

2020
 წლის აპრილის ბოლოსთვის 
სულ მცირე ოთხი შეხვდრაა 
ჩატარებული 

7. ნარჩენების 
მართვის 
კოდექსით 
გათვალისწინებ
ული 
მუნიციპალური 
ნარჩენებით 
გარემოს 
დანაგვიანების 
შემთხვევებზე 
ეფექტიანი 
რეაგირება, 
საჯარიმო 
სანქციების 
სისტემის 
აქტიური 
ამუშავება

მუნიციპალური 
ნარჩენებით გარემოს 
დანაგვიანების 
შემთხვევები

საინფორმაციო შეხვედრების 
ჩატარება მოსახლოებასთან, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან, 
სკოლებში, ნარჩენებით გარემოს 
დაბინძურების საკითხზე და 
საჯარიმო სისტემაზე

2020–2021 
წლებში 
მინიუმუმ  სამი 
შეხვედრის 
ორგანიზება 
ყოველ წელს 

თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
მერიის იურიდიული 
სამსახური 
WMTR II პროგრამა, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 

გარემოსაცვითი 
ზედამხედველო
ბის 
დეპარტამენტი

2021 წლის ბოლოსთვის 
სულ მცირე ექვსი შეხვდრაა 
ჩატარებული (3–3 2020 და 
2021 წლებში)

5 WMTR II პროგრამა ამ მიმართულებით დახმარებას გაუწევს მუნიციპალიტეტს. 
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განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

 დაჯარიმების სისტემის ამოქმედება
6 

2020 წლის 
იანვრიდან 
რეგულარულად  

---- მუნიციპალური ნარჩენებით 
გარემოს დანაგვიანების 
შემთხვევების 30% 
შემცირება 2020 წლისათვის 
2016 წლის მონაცემებთან 
შედარებით ინდიკატორები 
წლების მიხედვით 
მუნიციპალური ნარჩენებით 
გარემოს დანაგვიანების 
შემთხვევების 50% 
შემცირება 2021 წლისათვის 
2016 წლის მონაცემებთან 
შედარებით ინდიკატორები 
წლების მიხედვით 
მუნიციპალური ნარჩენებით 
გარემოს დანაგვიანების 
შემთხვევების 60%–70% 
შემცირება 2022 წლისათვის, 
შესაბამისად 2016 წლის 
მონაცემებთან შედარებით 
ინდიკატორები წლების 
მიხედვით 

8. მუნიციპალიტე
ტის 
ტერიტორიაზე 

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
საწარმოების 

ხარჯებისა და ტარიფის სწორი 
კალკულაცია WMTR II–თან 
თანამშრომლობით

2020 წლის 
იანვარი  

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 

საქართველოს 
ფინანსთა და 
ეკონომიკისა და 

---- კერძო სექტორიდან 
ნარჩენების მართვის 
ხარჯების 70% ამოღების 

6 საჭიროებისამებრ პერიოდული კონსულტაციების გავლა ზედამხედვლობის სამსახურთან, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით.
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პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

მდებარე კერძო 
სექტორიდან 
ხარჯების 
სრულად 
ამოღების 
სისტემის 
შემუშავება 2022 
წლისთვის;

უმრავლესობას  არ 
მიეწოდება ნარჩენების 
შეგროვებისა და გატანის 
მომსახურება. საწარმოებიდან ნარჩენების მართვის 

ხარჯების სრულად ამოღების 
ეფექტიანი სისტემის გადახედვა / 
შემუშავება და ამოქმედება , WMTR 
II–თან თანამშრომლობით

2020 წლის 
მაისიდან 
რეგულარულად  
(ამოქმედება)

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

მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრ. 
აქტივობის 
კოორდინაციის 
მიზნით 

WMTR II 
პროგრამა 

არასამთავ. 
ორგანიზ.

---

მაჩვენებლის მიღწევა 2020 
წლისთვის

კერძო სექტორიდან 
ნარჩენების მართვის 
ხარჯების 80% ამოღების 
მაჩვენებლის მიღწევა 2021 
წლისთვის

კერძო სექტორიდან 
ნარჩენების მართვის 
ხარჯების 100% ამოღების 
მაჩვენებლის მიღწევა 2022 
წლისთვის

სხვადასხვა სახალისო 
აქტივოებების/კამპანიების 
განხორციელება საბავშვო ბაღებსა 
და სკოლებში  საკითხის 
აქტუალიზაციის მიზნით 
(განსაკუთრებით იმ უბნებში, სადაც 
ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვება დაიწყება) 
მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურის მიერ.

მინიმუმ 4 
კამპანიის 
ჩატარება 2020-
2021 წელს, 
ყოველწლიურად

მინიმუმ 4 კამპანია 
ჩატარებულია 
მუნიციპალიტეტის 
ფარგლებში

9. მუნიციპალიტე
ტის 
მოსახლეობის 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ნარჩენების 
მართვის 
საკითხებზე;

მოსახლების დაბალი 
ინფორმირებულობა 
ნარჩენების ადამიანის 
ჯანმრთელობასა და 
გარემოზე ნეგატიური 
ზემოქმედების შესახებ;

ნარჩენების შეგროვებისა 
და გატანის მომსახურების 
საფასურის გადახდის 
დაბალი მაჩვენებელი. 

იმ პროქტებთან და პროგრამებთან 
აქტიური თანამშრომლობა, 
რომლებიც რეგიონში მუშაობენ 
გარემოსდაცვის საკითხრბზე და 
მათთან თანამშრომლობა 
საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლების კუთხით

სემინარების 
მოწყობა 
სკოლებში 
რეგულარულად 
პროექტებთან 
მჭიდრო 
თანაშრომლობით 
2020 წლიდან 
რეგულარულად 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო 
აქტივობების 
კოორდინირების 
მიზნით 
WMTR II 
პროგრამა 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

---- ნარჩენების შეგრვოებისა და 
რეციკლირების 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. 
ზემოთ)
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განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

10. მუნიციპაიტეტ
ის 
თანამშრომლებ
ის უნარ–
შესაძლებლობე
ბის 
გაძლიერება 
ნარჩენების 
მართვის 
ეფექტიანი 
სისტემის 
დანერგვის 
კუთხით 

ნარჩენების შეგროვებისა 
და გატანის არაეფექტიანი 
მომსახურების მიწოდება. 

მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლების კვალიფიკაციის 
ამაღლების კურსებზე დასწრების 
წახალისება და უზრუნველყოფა7 

2020-2022 
მინიმუმ 3 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების 
ტრენინგზე 
მოხდა 
თანამშრომლების 
გაშვება 
ყოველწლიურად 

თელავის 
მუნიციპალიტეტის
მერიის 
ადმინისტრაციული 
სამსახური

WMTR II 
პროგრამა 
არასამთავ. 
ორგანიზაც.

---- ნარჩენების შეგრვოებისა და 
რეციკლირების 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. 
ზემოთ) 

გეგმის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი ჯგუფის შექმნა;

2020 წლის 
თებერვალი 

---- ნარჩენების შეგრვოებისა და 
რეციკლირების 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა

11. გეგმის 
განხორციელებ
ის 
მონიტორინგი

ნარჩენების სრული ციკლის 
მართვის არაეფექტიანი 
მონიტორინგი

ჯგუფი პერიოდულად,  წელიწადში 
ერთხელ მოახდენს იმის შეფასებას 
თუ რა ეტაპზეა გეგმის 
განხორციელება, მოხდა თუ არა 
გეგმით განხორციელებული 
აქტივობების განხორციელება და 
სად არის პრობლემა გეგმის  
განხორციელებაში, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში;

2020–2022 
წლებში მინიმუმ 
ერთი შეხვედრის 
ორგანიზება და 
მუნიციპალიტეტ
ის 
მენეჯმენტის/მერ
ი და 
მაოდგილეები 
ინფორმირება 
გეგმის 
მიმდინარეობის 
შესახებ
მონიტორინგის 
ანგარიშის გეგმის 

ეკონომიკისა    და  
ქონების მართვის 
სამსახური, 
ინფრასტრუქტურის, 
სივრცითი მოწყობის, 
მშენებლობის, 
არქიტექტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახური

საქართველოს 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 
დაცვის 
სამინისტრო 
კოორდინაციისა 
და 
რეკომენდაციებ
ის მოწოდების 
კუთხით 

WMTR II 
პროგრამა 

არასამთავრობი 
სექტორი

---- მონიტორინგის ანგარიშის 
გეგმის არსებობა 

7 (შესაბამისი შესაძლებლობების მოძიება მუნიციპალიტეტის კადრების განყოფილების მიერ).
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პარტინიორი

აქტივო
ბის 

ბიუჯე
ტი 

(ლარი) 
& 

დაფინა
ნსების 
წყარო

მიღწევის ინდიკატორი

მომზადება 

ნარჩენების შეგრვოებისა და 
რეციკლირების 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. 
ზემოთ) 

გეგმაში შესწორებების შეტანა 
საჭიროებისამებრ

საჭიროებისამებრ 
მონიტორინგის 
ანგარიშის გეგმის 
საფუძველზე 

---

ნარჩენების შეგრვოებისა და 
რეციკლირების 
მინიმალური ეროვნული 
მაჩვენებლების მიღწევა

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


