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თარიღი:28/12/2022

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	73

28	დეკემბერი	2022	წ.

ქ.	თელავი

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	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

მუხლი	 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
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დანართი 

 
 

 
 
 
 

ამოცანები 

 
 
 
 

პრობლემები 

განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა  
 
 
 

პარტინიორი 

აქტივობის 
ბიუჯეტი 
(ლარი) &   
დაფინა 

ნსების წყარო 

 
 
 
 

მიღწევის ინდიკატორი 

 
 
 

კონკრეტული საქმიანობა 

 
 
 
განხორციელების 

ვადა 

 
 

განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურა 

  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    
    

1. ნარჩენების არახარისხიანი დამატებით 1 მ3 მოცულობის 300 2022 წელს თელავის მუნიცი საქართველოს   
შეგროვებისა და მომსახურების მიწოდება ერთეული და 0.24 მ3 მოცულობის 100 

ერთეული ნარჩენების შეგროვების 
მოხდება 1100 პალიტეტი, რეგიონული  180 168 ლარი 

 
ადგილობრივი 
ბიუჯეტი, 
PIRDP 
 

2022 წლის 
დეკემბრისთვის 
გაუმჯობესებულია 
ნარჩენების შეგროვება 60 
%-ით. 

ტრანსპორტირე მუნიციპალიტეტის კონტეინერის შეძენა და ლიტრიანი-300 ეკონომიკისა და განვითარებისა   
ბის ეფექტიანი მოსახლეობისათვის  

(ქ. 
დასახლებული პუნქტების აღჭურვა ერთეული და 240 

ლიტრიანი -100 
ერთეული 

ქონების მართვის და   

მომსახურების თელავში ნაწილობრივ შეძენილი კონტეინერებით. 
 
3 ერთეული 

კონტეინერის სამსახური, ინფრასტრუქტუ   

(საკმარისი მომსახურება კვლავ ზარის 4 კბ.მდე ტევადობის თვითმცლელის შეძენა  რის 
სამინისტრო, 
ადგილობრივი 

  



1 

ბიუჯეტი 
რაოდენობის სისტემით ხდება, შეძენა.    165000  
კონტეინერები, ნარჩენების შეგროვების     ლარი    
ნარჩენების კონტეინერების დამატება,     ადგილო  
გატანის გატანის გრაფიკის     ბრივი  
საკმარისი ოპტიმიზაცია)   შპს. “კეთილმოწყობის  ბიუჯეტი  
სიხშირე,    სამსახური“    

სპეცტექნიკა) მუნიციპალიტეტის       
მიწოდება ტერიტორიაზე არსებული       
მოსახლეობისათ საწარმოების 60% არ       
ვის და მიეწოდება ნარჩენების       

მუნიციპალიტე შეგროვებისა და გატანის  2022 წელს     
ტში არსებული მომსახურება;  მოხდება   სავარაუდო 75 

000 
2022 წლის 
დეკემბრისთვის 
გაუმჯობესებულია 
ნარჩენების შეგროვება 70 
%-ით. 
 

საწარმოებისათვ   150   ლარი 
(ყოველთვიურ
ი 
მომსახურება) 

2022 წლის 
დეკემბრისთვის 
გაუმჯობესებულია 
ნარჩენების შეგროვება 60 
%-ით. 

ის   ერთეული   ადგილ  
მუნიციპალიტე რუკების არ არსებობა,  კონტეინერის   ობრივი  
ტის მთელ სადაც დატანილი იქნება  შეძენა და   ბიუჯე  
ტერიტორიაზე. ნარჩენების შეგროვების  აქედან 100   ტი  

 მარშრუტები და  ერთეული     
 შეგროვების კონტეინერები.  დაიდგემება     
   შემდეგ     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

 სოფლებში    
ნაფარეული, 
სანიორე, ართანა, 
ფშაველი და 50 ქ. 
თელავში 
 90,000 2022 წლის 

დეკემბრისთვის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
ნარჩენების 
შეგროვების პროცესი 
გაუმჯობესებულია 
80%-ით. 

2022 წელს ლარი  
მოხდება 100 ადგილ  
ერთეული ობრივი  
კონტეინერის ბიუჯე  
შეძენა და ტი  
აქედან 50   
ერთეული   
დაიდგემება ქ.   
თელავში და 50   
შემდეგ   
სოფლებში: აკურა,   
ვანთა, ბუშეტი,   
ქვემო ხოდაშენი   

 90,000  
2022 წელს ლარი 2022 წლისთვის 

ნარჩენების 
შეგროვების პროცესი 
გაუმჯობესებულია 
90% 

მოხდება 100 ადგილ  
კონტეინერის ობრივი  
შეძენა ბიუჯე  
ქ.თელავისთვის ტი  
50 ერთ.ხოლო 50   
ერთ. შემდეგ   
სოფლებში   
წინანდალი,   
კონდოლი,   
კურდღელაური,   
ვარდისუბანი   
   



 

   
   
   
   

 

  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    
     

   
   
   

 
   
   
   
   

ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის 2022 წლის ეკონომიკისა და  შექმნილია ნარჩენების 
შეგროვებისა და გატანის 

მომსახურების ამსახველი რუკების ნოემბერი  ქონების მართვის  მომსახურების ამსახველი 
შემუშავება (მარშრუტებისა და   სამსახური,  რუკები 2022 
კონტეინერების მდებარეობის   ინფრასტრუქტურის,  წლის დეკემბრისთვის. 
დატანა რუკებზე).   სივრცითი მოწყობის,   
   მშენებლობის,   
   არქიტექტურისა და   
   ძეგლთა დაცვის   
   სამსახურიშპს.“   
   კეთილმოწყობის   
   სამსახურის”1   

2. მუნიციპალიტეტ მუნიციპალიტეტისტერიტო ნარჩენების განთავსების 2022 წელს შპს „კეთილმოწყობის საქართველოს  მუნიციპალიტეტის 
ის რიაზე სტიქიური არალეგალური ადგილების დაიხურება 1.       ქ. სამსახურის” რეგიონული  ტერიტორიაზე არსებული 
ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელების არსებობა დახურვის განხორციელება თელავში ეკონომიკისა და განვითარების  სტიქიური 

ნაგავსაყრელების 
არსებული და გარემოს დაბინძურება ეტაპობრივად მშვიდობის ქონების მართვის და  80% დახურულია 2022 
სტიქიური   ქუჩაზე ფიჭვებში, სამსახური, ინფრასტრუქტუ  წლისთვის; 
ნაგავსაყრელები   2. ზუზუმბოს ინფრასტრუქტურის, რის სამინისტრო   
ს   ხევების სივრცითი მოწყობის,    
დახურვა/რემედ   მიმდებარე, 3. მშენებლობის, არასამთავრობო   
იაცია 2022   კურდღელაურში არქიტექტურისა და ორგანიზაციები   
წლისთვის   სასაფლაოს ძეგლთა დაცვის    

   მიმდებარედ, 4 სამსახური    
   ლაფანყურის     
   შესასვლელში     
   არსებული     
   არალეგალური     
   ნაგავსაყრელები     

1 WMTR II პროგრამა განახორციელების მუნიციპალიტეტის დახმარებას ამ კომპონენტში 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    
 2022 წელს  50,000 მუნიციპალიტეტის 

დაიხურება 1. ლარი ტერიტორიაზე 
არსებული 

თელავის ადგილ სტიქიური 
ნაგავსაყრელების 

შემოსასვლელში, ობრივი 60% დახურულია 2022 
ვაზის ძეგლის ბიუჯე წლის 

დეკემბრისთვის. 
მიმდებარე ტი  
ტერიტორია, 2.   
ვარდისუბანი -   
მერეს ხევი 2   
ადგილას, 3.   
სოფელ ვანთაში,   
სამ ლოკაციაზე   
და 4. სოფელ   
კონდოლში   
არსებული   
არალეგალური   
ნაგავსაყრელები   

  მუნიციპალიტეტის 
  ტერიტორიაზე 

არსებული 
  სტიქიური 

ნაგავსაყრელების 
  70% დახურულია 2022 
  წლის დეკემბრისთვის 
    
2.   
სოფელ   
ჯუღაანში, .   
სოფელ   
სანიორეში და 
ფშაველში 

  

არსებული   
არალეგალური   
ნაგავსაყრელები   

   
   
   
   
   
   



 

   
   

 

  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

 ნაგავსაყრელები    

2022 წელს  მუნიციპალიტეტის 
დაიხურება 1.  ტერიტორიაზე 

არსებული 
ქვემო ხოდაშენში,  სტიქიური 

ნაგავსაყრელების 
2. ნასამხრალში,  80% დახურულია 

2022 
3. ბუშეტში და 4  წლის დეკემბრისთვის 
წინანდალში   
არსებული   
არალეგალური   
ნაგავსაყრელები    

      

    
    
    
    
    
    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

 ადგილები   2022 წლის 
დეკემბრისთვის 
ქალაქ თელავის 
ხუთ ქუჩაზე 
გაუმჯობესებულია 
ნარჩენების 
შეგროვება 60 %-ით 

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) 

 2022 წელი   
    
    
    
    
    

  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

     

7. ნარჩენების 
მართვის 
კოდექსით 
გათვალისწინებ 
ული 
მუნიციპალური 
ნარჩენებით 
გარემოს 
დანაგვიანების 
შემთხვევებზე 

მუნიციპალური ნარჩენებით
 გარემოს 
დანაგვიანების შემთხვევები 
 
 
 
 
 
 
 

შესაბამისი სამსახურების სისტემატიური 
მონიტორინგი 

2022 წლის მარტი თელავის 
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის 
იურიდიული 
სამსახური 
WMTR II 
პროგრამა, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 

გარემოსაცვითი 
ზედამხედველო 
ბის 
დეპარტამენტი 

  



 

ეფექტიანი 
რეაგირება, 
საჯარიმო 
სანქციების 
სისტემის 
აქტიური 
ამუშავება 

 
 
 
 
ნარჩენების 

მართვის 
კოდექსით 
გათვალისწინებ
ული 
გარემოსდაცვი
თი 
ღონისძიებების 
ეფექტურად  
განხორციელება 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
გარემოს დანაგვიანება, 
მყარი ნარჩენების 
არაეფექტური მართვა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
კვალიფიკაციის ამაღლების ტრეინგებზე 
თანამშრომლების დასწრება 

   

2022 
წელს მინიუმუმ სამი 
შეხვედრის 
ორგანიზება ყოველ 
წელს 

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი 

2022 წლის 
დეკემბრისთვის 
მუნიციპალიტეტი
ს 3 თანამშრომლის 
კვალიფიკაცია 
ამაღლებულია 
ნარჩენების 
მართვის კუთხით 

  
5 WMTR II პროგრამა ამ მიმართულებით დახმარებას გაუწევს მუნიციპალიტეტს. 

 
  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

8. მუნიციპალიტე 
ტის 
ტერიტორიაზე 

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
საწარმოების 

ხარჯებისა და ტარიფის სწორი 
კალკულაცია WMTR II–თან 
თანამშრომლობით 

2022 წლის 
იანვარი 

ეკონომიკისა  და 
ქონების მართვის 
სამსახური, 

საქართველოს 
ფინანსთა და 
ეკონომიკისა და 

 გაუმჯობესებულია 
კერძო სექტორიდან 
ნარჩენების მართვის 
ხარჯების ამოღების 
მაჩვენებელი 70%-
ით; 

 
 

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



 

  განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა    

მდებარე კერძო 
სექტორიდან 
ხარჯების 
სრულად 
ამოღების 
სისტემის 
შემუშავება 2022 
წლისთვის; 

უმრავლესობას არ 
მიეწოდება ნარჩენების 
შეგროვებისა და გატანის 
მომსახურება. 

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

მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრ. 
აქტივობის 
კოორდინაციის 
მიზნით 

WMTR II 
პროგრამა 
 
არასამთავ. 
ორგანიზ. 

  
კერძო
 სექტორი
დან ნარჩენების 
 მართვის 
ხარჯების  ამოღების 
მაჩვენებელი 2022 
წლის დეკემბრისთვის 
მიღწეულია 80-100 %-ით; 
 
 

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

2022 წლის 
მაისიდან 
რეგულარულად 
(ამოქმედება) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


