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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№10

27	თებერვალი	2023	წ.

ქ.	თელავი

საქართველოს	რეგიონებში	განსახორციელებელი	პროექტების	ფონდიდან	სოფლის
მხარდაჭერის	პროგრამის	ფარგლებში	დასაფინანსებელი	პროექტების	დამტკიცების	შესახებ

საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“	24–ე	მუხლის	მე-2
პუნქტისა	და	„საქართველოს	სახელმწიფო	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული	საქართველოს	რეგიონებში
განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის	 ფარგლებში
დასაფინანსებელი	პროექტების	შერჩევის	პროცედურებისა	და	კრიტერიუმების	დამტკიცების	შესახებ“
საქართველოს	მთავრობის	2018	წლის	28	დეკემბრის	N654	დადგენილების	პირველი	მუხლის	მე-9	და
მე-10	პუნქტების	შესაბამისად,

1. 	 დამტკიცდეს	 საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 სოფლის
მხარდაჭერის	 პროგრამის	 ფარგლებში	 დასაფინანსებელი	 თელავის	 მუნიციპალიტეტში
განსახორციელებელი	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	გამზ.	№41).

თენგიზი	მთვარელიშვილი

თელავის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე



N რეგიონი
მუნიციპა
ლიტეტი

დასახლება პროექტის დასახელება
პროექტის 
კატეგორია 

პროექტის 
სავარაუდო 

ღირებულება

რეგ. ფონდის 
დაფინანსება

ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 

თანადაფინანსება  *

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ღირებულება

1 კახეთი თელავი აკურა
საბავშვო ბაღის ოთახების 
რეაბილიტაცია            

შენობა-ნაგებობა 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

არსებული ძველი ჭაბურღილის 
რეაბილიტაცია                                                                                     

წყალი                                        28,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00

გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა გარე-განათება 4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

3 კახეთი თელავი ბუშეტი
სკვერის მოწყობა შესაბამისი 
ინვენტარით

დასვენების 
ობიექტი

40,000.00 20,000.00 20,000.00 200.00

4 კახეთი თელავი ქვ.ხოდაშენი
არსებული ჭაბურღილის 
რეაბილიტაცია

წყალი 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

5 კახეთი თელავი წინანდალი
არსებულ ჭაბურღილთან სამარაგე 
რეზერვუარის მოწყობა                       

წყალი 40,000.00 20,000.00 20,000.00 200.00

6 კახეთი თელავი კისისხევი
სკვერის მოწყობა შესაბამისი 
ინვენტარით                        

დასვენების 
ობიექტი

40,000.00 20,000.00 20,000.00 200.00

7 კახეთი თელავი ნასამხრალი ღია სივრცეში ტრენაჟორების მოწყობა
სპორტული 

ინფრასტრუქტურა
32,000.00 16,000.00 16,000.00 200.00

8 კახეთი თელავი კონდოლი გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა გარე-განათება 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

9 კახეთი თელავი შალაური გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა               გარე-განათება 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

10 კახეთი თელავი კურდღელაური
არსებული მინი მოედნის მიმდებარედ 
სკვერის მოწყობა

დასვენების 
ობიექტი

40,000.00 20,000.00 20,000.00 200.00

საბავშვო ბაღის ეზოში ბილიკის 
მოწყობა და საბავშვო ბაღის ეზოს 
ჭიშკრის შეცვლა;                                            

საბავშვო ბაღის 
ეზოს 

კეთილმოწყობა
7,000.00 3,500.00 3,500.00 0.00

სასმელი წყლის ქსელის ამოცვლა წყალი 25,000.00 12,500.00 12,500.00 0.00

12 კახეთი თელავი ფშაველი
არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და 
საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

დასვენების 
ობიექტი

40,000.00 20,000.00 20,000.00 200.00

13 კახეთი თელავი ლეჩური
ღია საჭიდაო მოედნის მოწყობა-
გადახურვა

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა

20,000.00 10,000.00 10,000.00 400.00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები

კახეთი თელავი ლალისყური

კახეთი თელავი ვანთა
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N რეგიონი
მუნიციპა
ლიტეტი

დასახლება პროექტის დასახელება
პროექტის 
კატეგორია 

პროექტის 
სავარაუდო 

ღირებულება

რეგ. ფონდის 
დაფინანსება

ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 

თანადაფინანსება  *

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ღირებულება

14 კახეთი თელავი ართანა შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა გზა 32,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

15 კახეთი თელავი ნაფარეული

ყოფილი ფოსტის შენობაში არსებული 
სპორტ. დარბაზის  სრული 
რეაბილიტაცია და სველი წერტილების 
მოწყობა

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა

40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

16 კახეთი თელავი სანიორე
სოფლის ცენტრში არსებული სკვერის 
რეაბილიტაცია

დასვენების 
ობიექტი 32,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

სასმელი წყლის ქსელისა და 
რეზერვუარის მოწესრიგება წყალი 1,000.00 500.00 500.00 0.00

არსებული სკვერის კეთილმოწყობა 
შესაბამისი ინვენტარით

დასვენების 
ობიექტი

19,000.00 9,500.00 9,500.00 0.00

18 კახეთი თელავი ლაფანყური
სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაცია

წყალი 32,000.00 16,000.00 16,000.00 400.00

19 კახეთი თელავი თეთრიწყლები საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვა

სკოლების 
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

20 კახეთი თელავი ნადიკვარი
სავარგულებთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა  და ბოგირების მოწყობა

გზა 20,000.00 10,000.00 10,000.00 400.00

21 კახეთი თელავი
სეროდანი, 
პანტიანი

სეროდანი-პანტიანის 
დამაკავშირებელი გზის მოხრეშვა

გზა 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

22 კახეთი თელავი კობაძე
სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და 
შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა

გზა 20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

23 კახეთი თელავი ვარდისუბანი

არსებულ ხელოვნურსაფარიან მინი 
მოედანზე ტრიბუნების მოწყობა და 
მაგიდის ჩოგბურთის განთავსება-
გადახურვა

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა

40,000.00 20,000.00 20,000.00 400.00

24 კახეთი თელავი გულგულა
სკვერის მოწყობა შესაბამისი 
ინვენტარით  და საბავშვო 
ატრაქციონებით

დასვენების 
ობიექტი

40,000.00 20,000.00 20,000.00 400.00

25 კახეთი თელავი ყარაჯალა გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა                     გარე-განათება 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

26 კახეთი თელავი რუისპირი გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა გარე-განათება 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

კახეთი თელავი ჯუღაანი17



N რეგიონი
მუნიციპა
ლიტეტი

დასახლება პროექტის დასახელება
პროექტის 
კატეგორია 

პროექტის 
სავარაუდო 

ღირებულება

რეგ. ფონდის 
დაფინანსება

ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 

თანადაფინანსება  *

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ღირებულება

27 კახეთი თელავი ახატელი
არსებულ ჭაბურღილთან სასმელი 
წყლის რეზერვუარის მოწყობა 

წყალი 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

28 კახეთი თელავი იყალთო
სასმელი წყლის რეზერვუარების 
მოწყობა

წყალი 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

სულ 
ღირებულე

ბა
956,000.00 478,000.00 478,000.00 3,200.00

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