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შესავალი 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის წლიური ანგარიში, დადგენილ პრინციპებზე 

დაყრდნობითა და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მერის უფლება-

მოვალეობებიდან გამომდინარე მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს: 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; 

ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

მუნიციპალიტეტის მუშაობის საჯაროობისა და გამჭირვალობის ხელშეწყობა; 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის 

განვითარების ხელშეწყობა; 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და სხვა.  

 

2022 წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითთმართველობის პრიორიტეტს წარმოადგენდა ისეთი საკითხი, როგორიც არის 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური პროგრამების გაფართოება. სკოლისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, კულტურული ცხოვრების, სპორტის,    

განვითარება. ქვეყნის თავდაცვის სფეროში, აგრეთვე ჯანდაცვის, ომის ვეტერანთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ შესაბამისი კანონებით და სხვა საკანონმდებლო 

აქტებით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების მუნიციპალური 

სახსრებით ფინანსური მხარდაჭერა. 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 24500.0 ათას 

ლარს,  დღეის მდგომარეობით, ცვლილებების შედეგად, ბიუჯეტი შეადგენს 43749.5 ათას ლარს, 

რაც წინა წელთან შედარებით 3547.5 ათასი ლარითაა გაზრდილი.  მიმდინარე წლის 

განმავლობაში ცვლილებებით გაზრდილია 19249.5 ათასი ლარით, პროცენტულ მაჩვენებელში 

44.0%-ით.  ბიუჯეტის განაწილება პროგრამების მიხედვით  შემდეგნაირად მოხდა: 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე განსაზღვრული თანხა 

შეადგენს 5158.9 ათას ლარს. ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე წლის დასაწყისში 

განსაზღვრული თანხა შეადგენდა 3668.900  ათას ლარს, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტით 

შეადგენა 18766.6 ათასი ლარი. (ზრდა 15097.700 ათასი ლარის 80%-ია)  აქედან: რეგიონალური 

განვითარების ფონდიდან მიმდინარე წელს  გამოყოფილი თანხიდან 5361.1 ათასი ლარით 

რომლიდანაც დაფინანსდა 17 პროექტი, გასული წლის რგფ გასული წლის ნაშთი შეაგენს 428.0 

ათას ლარს. სოფელ ხრეითში ჩატარდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები მაღალმთიანი 

განვითარების ფონდიდან, რომელზედაც გამოიყო 400.0 ათასი ლარი. საპილოტე 

ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა შეადგენს 3071.3 

ათას ლარს, რომელიც მიმართულია ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობისათვის, კაცხის სვეტთან მისასვლელი გზის მოწყობის, „გედების ტბის“ 

მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოებისათვის და „საშევარდნოს კლდესთან“ 

მისასვლელი გზის და გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოებზე. მუნიციპალური განვითარების 

ფონდიდან გასული წლის გადმოყოლილ პროექტებზე მიიმართა 1441.9 ათასი ლარი.  სტიქიის 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შეადგენს 850.0 ათას ლარს, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდა 

54 პროექტი. აღნიშნულზე სამუშაოები დასრულებულია.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში გამოყოფილია 812.0 ათასი  ლარი, რომელიც გადანაწილებულია 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სოფელში, რომლის ფარგლებში 75-მდე პროექტი 

ხორციელდება. 

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, სამინისტროს დაფინანსებით 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მე-5 საჯარო სკოლას, რომელზედაც მიიმართა 336.3 ათასი ლარი. 

ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით სხვადასხვა პროექტებზე მიმდინარე წელს იხარჯება  3641.6 

ათასი ლარი,  რომელიც მოიცავს 58  პროექტს, სახელმწიფოდან მიღებული თანხების 
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თანადაფინანსებისათვის გამოიყო 1614.8 ათასი ლარი, საინჟინრო მონიტორინგისათვის 

შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 400.4 ათასი 

ლარი, ხოლო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოსამზადებლად  409.2 ათასი 

ლარია გამოყოფილი. 

განათლების ხელშეწყობაზე სულ დაიხარჯა 5643.8 ათასი ლარი. აქედან: სკოლამდელ 

დაწესებულების ხელშეწყობას მოხმარდა 4600.0 ათასი ლარი. საბავშვო ბაღების აღჭურვა 

რეაბილიტაციაზე 3.3 ათასი ლარი და სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებაზე 

მიმართულია 1040.5 ათასი ლარი. 

➡სუბსიდიის სახით ააიპ შპს სსიპ-ებზე  გაცემული თანხა 11528.4  ათასი ლარია.   

➡კულტურაული ღონიძიება ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და რელიგიაზე გამოყოფილი თანხა 

შეადგენს 425.1 ათას ლარს. 

➡სოციალურ პროგრამებზე წლის განმავლობაში დაიხარჯა 2226.7  ათასი ლარი, პროგრამებით 

მოსარგებლე ბენეფიციარი 4760-ზე მეტია. 

 

 

 

 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

განახლებული რეგიონები 

ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები  166644 ლ 

ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია  130121.66 ლ 



5 
 

  ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია 110188 ლ 

ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N13-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია 97778 ლ 

ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია  40453 ლ 

ქ. ჭიათურაში ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  75912 ლ 

ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 412755 ლ 

ქ. ჭიათურაში კულტურის სახლის ტერიტორიაზე სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნისა და 

სკვერის მოწყობა  408097 ლ 

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული პროგრამა 

კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 417586.39 ლ 

  ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული 

ზონისა და სკვერის მოწყობა 1269352.89ლ 

ქალაქ ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე გედების ტბისა და მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 291964.5 ლ 

ჭიათურაში საშევარდნოს კლდესთან მისასვლელი გზის მოწყობა 795303.14 ლ 

ჭიათურაში საშევარდნოს კლდესთან  გამოსახედის მოწყობა 328152.86 ლ 

ჯამში: 102359.78 ლ 

 

რგფ პროექტები 

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  200000 ლ 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის ორ მონაკვეთზე ჩიხელიძეების უბნის და 

მოედნიდან სერის უბნამდე მისასვლელი გზის მშენებლობა 1197001ლ 

სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია  371274 ლ 

სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

 1382159 ლ 

სოფელ ზოდში საჯარო სკოლის გზის რეაბილიტაცია 103576.86 

სოფ. ზოდში გიორგაძეების  საუბნო გზის რეაბილიტაცია 800 მ 199041.24 ლ 

სოფელ პერევისაში კვანტალიანები ცხადაძეების უბანში გზის მოწყობა  448426 ლ 

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარისა და ეზოების მოწყობა 719403 ლ 

ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე დასაჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოებისა და 

ღობეების მოწყობა 277776.84 ლ 

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამ უშაოები 315790 ლ 

სოფ. ხრეითში კაკრიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია 83664.36 ლ 

სოფ. ცხრუკვეთისა და სკინდორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 680462 ლ 

სოფ. მორძგვეთის წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაცია 210768.35 

სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი გზის (ტაბატაძეები, ნეფარიძეები 

კაპანაძეები მონაკვეთის მობეტენობა 275947 ლ 

სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი 

ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო 

დარბაზისათვის სკამების შეძენა 157500 ლ 

ჯამში:   6622789.65 ლ 

 

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  92960 ლ 
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სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია 12402 ლ 

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია 2671 ლ 

ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 18938 ლ 

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 166657 ლ 

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია 233261ლ 

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბილიტაცია   14075 ლ 

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში (400მ) გზის რეაბილიტაცია  12794 ლ 

სოფელ კაცხში ჩიხელიძეების გზის რეაბილიტაცია   2500 ლ 

ჯამში: 556258 ლ  

 

სკოლების რეაბილიტაცია 

ჭიათურაში N5 საშუალო  სკოლის რეაბილიტაცია 336331 ლ 

 

სტიქიის ფონდი 

ჭიათურაში 9 აპრილის ქ.86 საყრდენი კედლის მოწყობა 12434.35 ლ 

ჭიათურაში 9 აპრილის ქ.96 საყრდენი კედლის მოწყობა 11578.88 ლ 

აბაშიძის ქ. №16 თან საყრდენი კედლის მოწყობა 35550.08 ლ 

წმ.გიორგის ქ. №42 საყრდენი კედლის მოწყობა 18304.07 ლ 

ბაქრაძის ქ.№28 საყრდენი კედლის მოწყობა 8696.51 ლ 

ჭავჭავაძის I შეს საყრდენი კედლის მოწყობა  5418.5 ლ 

ბათუმის I შეს #12 საყრდენი კედლის მოწყობა 5111.99 ლ 
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სოფელი რგანი მენეფირეების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა 17647.25 ლ 

ინტერნაციონალის ქ.#6  საყრდენი კედლის მოწყობა 4828.4 ლ 

ფრანგიშვილის ქ.#54 სააყრდენი კედლის მოწყობა 5968.65 ლ 

ფრანგიშვილის ქუჩაზე სააყრდენი კედლის მოწყობა 5069.5 ლ 

ქუთაისის ქ.I შეს. #7  საყრდენი კედლის მოწყობა 10934.68 ლ 

ქუთაისის ქ.#7-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 3777.13 ლ 

ქუთაისის ქ.#4 -ის წინ სკვერის უკან საყრდენი კედლის მოწყობა 15024.5 ლ 

ქუთაისის ქ.#54 -თან საყრდენი კედლის მოწყობა 9070.03 ლ 

ქუთაისის ქ.#54 -თან საყრდენი კედლის მოწყობა 12663.44 ლ 

საბჭოს ქ#13 საყრდენი კედლის მოწყობა 12910.57 ლ 

აღმაშენებლის ქ.#128-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა                            4903.33 ლ 

აღმაშენებლის ქ.#190-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 9932.48 ლ 

ერისთავის III შეს #15-დან #29-მდე   საყრდენი კედლის მოწყობა 8755.9 ლ 

საბჭოს ქ#24 საყრდენი კედლის მოწყობა 6122.45 ლ 

საყრდენი კედლის მოწყობა აღმაშენებლის ქ N55-ის მიმდებარედ 728.61 ლ 

ინტერნაციონალი ქუჩის მე-2 შესახვევი №3-თან საყრდენი კედლის  მოწყობა 3890.21 ლ 

ბათუმის ქუჩის I შესახვევი №4-თან საყრდენი კედლის მოწყობა  8211.22 ლ 

ჭანტურიას ქუჩა №14-ის მიმდებარედ  საყრდენი კედლის მოწყობა  24433.63 ლ 

ჭანტურიას ქუჩაზე №4 საბავშვო ბაღის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 20980.23 ლ 

გაგარინის ქ. N27 მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა  29768.73 ლ 

სოფელ წირქვალში მეცხოვრიშვილების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა 10425.99 ლ 
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სოფელ წირქვალში გაბაძე თამარის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 11239.13 

ლ 

ჭიათურაში ფრანგიშვილის ქ.№26-თან მდებარე საყრდენი კედლის ნაწილობრივ მოწყობა

 4781.5 ლ 

სოფელ ცხრუკვეთში ბიქტორ კვიჟინაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

 9035.23 ლ 

ფრანგიშვილის N9 ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 9305.65 ლ 

ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N38-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 4068.08 ლ 

ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154 საყრდენი კედლის მოწყობა 11745.86 ლ 

ჭიათურაში ბელიაშვილის ქ.N2 საყრდენი კედლის მოწყპბა 7755.74 ლ 

სოფელ თვალუეთში ნიკა ბიწაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა 13208.18 ლ 

ერისთავის ქ.N5-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 12630.42 ლ 

მუხაძის ქ.N10-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 11233.62 ლ 

ფრანგიშვილის ქ.N35-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 7041.36 ლ 

9 აპრილის ქ. N5 საყრდენი კედლის მოწყობა 23662.73 ლ 

ერისთავის ქ.N11-ის მიმდებარედ სარდენი კედლის მოწყობა 10377.89 ლ 

ზოდი წირქვალის დამაკავშრებელ გზაზე გაბიონის და ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა

 54379.98 ლ 

სოფელ ნავარძეთში საყრდენ კედლის მოწყობა 10770.98 ლ 

სოფელ სვერში საყრდენი კედლის მოწყობა 22538.95 ლ 

მუხაძის ქ.N22-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 6851.39 ლ 

9 აპრილის ქ.N57 საყრდენი კედლის მოწყობა 28649.04 ლ 

ბელიაშვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 17941.11 ლ 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, ერისთავის ქუჩის ასასვლელზე საყრდენი კედლების მოწყობა

 117117 ლ 

საბჭოს ქ. N4-თან საყრდენი კედლის მოწყობა 26209.72 ლ 

ფრანგიშვილის N28 - თან საყრდენი კედლის მოწყობა 29194.06 ლ 

სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის 

ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა  49608.37 ლ 

ჭიათურის ლეჟუბნში N63 საყრდენი კედლის მოწყობა 6711.84 ლ 

სოფელ მერევში საყრდენი კედლის მოწყობა 6545.04 ლ 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წინსოფელი ჭილოვანის ცენტრალურ გზაზე საყრდენი 

კედლის მოწყობა 6035.7 ლ 

ჯამში: 841779.88 ლ 

 

 სოფლის მხარდაჭერისწ პროგრამა 

➡ ხვაშითი სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა 19186.64 ლ 

➡ ვაკევისა მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 15544.82 ლ 

➡ ვაკევისა საუბნო გზის მოხრეშვა   

➡ ზედა ჭალოვანი                                                    

სკოლის შენობის ნაწილის კეთილმოწყობა საბავშვო ბაღისთვის   23209.64 ლ 

➡ ვანი ცენტრალური გზის მოხრეშვა 19136.23 ლ 

➡ კვახაჯელეთი საუბნო გზის მოხრეშვა 16217.14 ლ 

➡ ვაჭევი სოფლის ცენტრში სკვერის მოწყობა 14803.31 ლ 

➡ მელუშეეთი ამბულატორიის შენობის კეთილმოწყობა 14583.15 ლ 

➡ ღვითორი  

სოფელ ღვითორის ცენტრში გმირთა მემორიალის და სკვერის მოწყობა 19425.92 ლ 

➡ ჯოლხეეთი სოფელ ღვითორის ცენტრში გმირთა მემორიალის და სკვერის მოწყობა   

➡ ხრეითი გარე განათების მოწყობა ცენტრალურ გზაზე 22038.74 ლ 
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➡ ზოდი საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა 36588.22 ლ 

➡ დარკვეთი საკლუბო დაწესებულების კეთილმოწყობა 15097.53 ლ 

➡ დარკვეთი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 7773.06 ლ 

➡ ზედუბანი სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა 6756.26 ლ 

➡ ზედუბანი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 7773.58 ლ 

➡მოხოროთუბანი საავტომობილო ხიდის აღდგენა   

➡ სვერი  

ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მოწყობა საბავშვო ბაღის ეზოში    32578.45 ლ 

➡ ცხრუკვეთი  

ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მოწყობა სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 16289.22 ლ 

➡ რგანი საუბნო გზის მოხრეშვა 25944.19 ლ 

➡ რგანი საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა (ფანჯრების შეცვლა) 6035.29 ლ 

➡ წირქვალი მინი საფეხბურთო სტადიონის მოწყობის დასრულება 20862.27 ლ 

➡ მღვიმევი ამბულატორიაშინ საკანალიზაციო ჭის მოწყობა 4082.26 ლ 

➡ მღვიმევი სკვერის კეთილმოწყობა 11368.85 ლ 

➡ ქვედა ჭალოვანი მინი საფეხბურთო სტადიონის მოწყობა 19881.22 ლ 

➡ ხალიფაური მინი საფეხბურთო სტადიონის მოწყობის დასრულება 20862.27 ლ 

➡ ქვაციხე ქვაციხის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 17398.53 ლ 

➡ ქვაციხე იატაკის მოწყობა 13081.28 ლ 

➡ ბიღა საუბნო გზის მოხრეშვა 22091.21 ლ 

➡ რცხილათი სოფელ რცხილათის ცენტრში სკვერის მოწყობა 12796.6 ლ 

➡ რცხილათი  სოფელ რცხილათში სკვერის შემოღობვა 6913.36 ლ 

➡ საკურწე  გარე განათების მოწყობა მამიაშვილების უბანში 4310 ლ 

➡საკურწე  ხიდის მოწყობისათვის მასალის შეძენბა 9040 ლ 

➡ საკურწე  საუბნო გზების მოხრეშვა 20462.11 ლ 

➡ ითხვისი  

მაღარო N32-ის დასახლებაში ამბულატორიის შემოღობვა და საკანალიზაციო  სისტემის 

გაგრძელება                                                                                                            9298.59 ლ 

➡ითხვისი ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების მოწყობა 9168.52 ლ 
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➡ ბეგიაური საბავშვო ატრაქციონის ტერიტორიის მოწყობა (შემოღობვა) 17433.13 ლ 

➡ ბჟინევი  

დვალაშვილების უბანში სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა 26783.88 ლ 

➡ გეზრული საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა 16478.87 ლ 

➡ პერევისა საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 16289.22 ლ 

➡ სკინდორი საბავშვო ბაღის მოწყობა სკოლის შენობის ნაწილში 31991.63 ლ 

➡ჭილოვანი ამბულატორიის შენობის კეთილმოწყობა 12687.02 ლ 

➡ წინსოფელი სკვერის კეთილმოწყობა 15144.31 ლ 

➡კალაური სარიტუალო დარბაზის მოწყობა 16559.64 ლ 

➡ შუქრუთი სარიტუალო დარბაზის მოწყობა 8871.65 ლ 

➡ შუქრუთი ფანჩატურის მოწყობა 8498.3 ლ 

➡ მანდაეთი სასაფლაოს შემოღობვა 26783.88 ლ 

➡ მეჩხეთური სასაფლაოს შემოღობვა 21427.11 ლ 

➡ ჩხირაული სტადიონის მოწყობა 19347 ლ 

➡ ქბილარი სასაფლაოს შემოღობვა 17855.92 ლ 

➡ ტყემლოვანა მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა (2 ერთეული) 15544.82 ლ 

➡ კაცხი მდინარე კაცხურას გასწვრივ გზის მოხრეშვა  25765.3 ლ 

➡ დიდი კაცხი სასაფლაოს შემოღობვა 26783.88 ლ 

➡ ეწერი სტადიონის შემოღობვა 19900.51 ლ 

➡ მორძგვეთი სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა 5623.67 ლ 

➡მორძგვეთი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 7773.58 ლ 

➡ ნავარძეთი  სასაფლაოს შემოღობვა 26783.88 ლ 

➡ ჯოყოეთი საუბნო გზის მოხრეშვა 15858.14 ლ 

➡ სალიეთი საუბნო გზის მოხრეშვა 8648.06 ლ 

➡ სალიეთი სასაფლაოზე დამხმარე ნაგებობების მოწყობა 8498.3 ლ 

➡ ნიგოზეთი სასაფლაოს შემოღობვა 31996.59 ლ 

➡ წასრი სკვერის მოწყობა სოფლის ცენტრში 16603.36 ლ 

➡უსახელო ფანჩატურის მოწყობა (ორი ერთეული) 30597.09 ლ 
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➡ მერევი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა (2 ერთეული) ბაცუკების და 

ხოკერაშვილების                                                                                             16937.2 ლ 

➡ გუნდაეთი სკვერის მოწყობა და არსებული წყაროს მოპირკეთება ხროხის უბანში

 11733.55 ლ 

➡ წყალშავი სკვერის მოწყობა საბაჟოს ტერიტორიაზე 13107.59 ლ 

➡ზედა ბერეთისა სანიაღვრე არხის მოწყობა 13846.9 ლ 

➡ქვედა ბერეთისა სკოლასთან მდებარე სტადიონის შემოღობვა  31059.8 ლ 

➡ სარქველეთუბანი ცენტრალური გზის მოხრეშვა 18141.71ლ 

➡თაბაგრები ამბულატორიის კეთილმოწყობა 12065.75 ლ 

➡თაბაგრები მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 7773.06 ლ 

➡ბუნიკაური  ცენტრალური გზის მოხრეშვა 18908.05 ლ 

➡ზედა რგანი ცენტრალური გზის მოხრეშვა 16180.46 ლ 

 საპროექტო სამუშაოები 35040 ლ 

 ჯამში: 1211921.27 ლ 

 

 

მთის ფონდი 

 

➡ სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი გზის (ტაბატაძეები, ნეფარიძეები 

კაპანაძეები) მონაკვეთის მობეტენობა 421053 ლ 

 

 

 ადგილობრივი პროექტები 

 

➡ სოფელ ვანში ცენტრალური გზის მობეტონება   23199 ლ 

➡ სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება  133130 ლ 

➡ ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

ფასადის მოწყობის სამუშაოები  64244 ლ 
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➡ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

ფასადის მოწყობის სამუშაოები 64682 ლ 

➡ ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

ფასადის მოწყობის სამუშაოები  90951 ლ 

➡ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიდებარედ სკვერებისა და გადასახედის მოწყობის 

სამუშაოები  95559 ლ 

➡სოფელ კაცხში  

ხვადაბუნი-ოტიაშვილების უბანში  გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 103577 ლ 

➡სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია   91769 ლ 

➡ ქ. ჭიათურაში მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა  61996.49 ლ 

➡ ჭიათურაში ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაძე სპორტული მოედნისა და სკვერის 

მოწყობა                                                                                                      346095 ლ  

➡სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში (140მ)გზის რეაბილიტაცია    33012 ლ 

➡კაცხი ხვადაბუნების უბანში გზის მობეტონება  32777 ლ 

➡სოფელ წყალშავში კანჭების უბნის გზის რეაბილიტაცია  42495.34 ლ 

➡სარქველეთუბნის ცენტრალური გზა 96857 ლ 

➡სოფელი მღვიმევი მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია  102266 ლ 

➡სოფელ საკურწეში მამიაშვილების, გოსტიაშვილების, და სარალიძეების უბანში გზის 

რაბილიტაცია                                                                                                            123076 ლ 

➡სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა  10461 ლ 

➡სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია  27296 ლ 

➡სოფელ უსახელოში  

მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მობეტონება 23133 ლ 

➡მაღარო ნომერ 18-თან სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 95185.88 ლ 

➡სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია  35390.55 ლ 

➡სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 180795 ლ 

➡სოფელ რგანში ქეშელეების უბანში გზის რეაბილიტაცია  80239.73 ლ 

➡ სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია   37641.79 ლ 

➡ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია  40069.28 ლ 
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➡ვაჭევში ჩიტიშვილების გზის რეაბილიტაცია  44506.06 ლ 

➡ სოფ. საკურწეში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია  79952.56 ლ 

➡ სოფ. კაცხში ხვადაბუნის გზის რეაბილიტაცია  33073.03 ლ 

➡ სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა #13-ის გზის რეაბილიტაცია   50017.24 ლ 

➡ სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი  გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

                                                                                                                   50576 ლ 

➡სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია  24804.78 ლ 

➡ სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის გზის რეაბილიტაცია   33250.48 ლ 

➡სოფ. ბუნიკაურში გზის რეაბილიტაცია                    31350.03 ლ 

➡სოფ. თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში  70 მეტრი გზის რეაბილიტაცია   20557.76 ლ 

➡სოფ. თაბაგრებში ჭიკინეების უბანში 70მეტრი გზის რეაბილიტაცია   25602.5 ლ 

➡სოფ. თაბაგრებში 

 ცენტრალური  შესასვლელი 100 მეტრი გზის რეაბილიტაცია                    37703.52 ლ 

➡სოფ. ხრეითსი ჯაფარიძეები-ჯავახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია  28311.77 ლ 

➡სოფ. ზოდში ჭიღლაძეების  უბანში გზის რეაბილიტაცია                               15732.94 ლ 

➡სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

                                                                                                                  40621 ლ 

➡სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი) 50000 ლ 

➡სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები                                                                                                                22772.81ლ 

➡ადმინისტრაციულ შენობის ოთახების მოწყობა                           22846.9 ლ 

➡სოფელ რგანში (ყიფშიძეების უბანი), მერი კუპატაძის სახლთან საყრდენი კედლის 

მოწყობის სამუშაოები                                72077.43 ლ 

➡ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე საკურას ხეივანის მოწყობა              114235.99 ლ 

➡ჭავჭავაძის ქუჩაზე 

 გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (გარდამავალი)                            100000 ლ 

➡საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა  89062.86 

ლ 
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➡ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოებისათვის                                        28000 ლ 

➡სოფ. სვერში კლდე-კარის გამოქვაბულთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 155551 ლ 

 

➡ქ. ჭიათურაში ჭანტურის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

გადახურვა                                                                                                             80365.52 ლ 

➡ქ.ჭიათურაში ბარათაშვილის N1-ში მდებარე საცხოვრებელის სახლის ლიფტის შახტის 

გადახურვა                                                                                                                5179.2 ლ 

➡სახურავის მასალის შეძენა ჭიათურაში აღმაშენებლის 30-ში, სოფელ დარკვეთში, 

ზედუბანში, ზოდში, ტყემლოვანაში და ცხრუკვეთში                          11958.89 ლ 

 

  ჯამში:    3304008.33 ლ  

 

 

გარდამავალი პროექტები 

 

➡ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

ფასადის მოწყობის სამუშაოები                                71051.82 ლ 

➡ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები              128499.36 ლ 

➡სოფელ ზედა ბერეთისაში  

სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოებისათვის დამატებით                               29326 ლ 

➡გოგებაშვილის I შეს N15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა  25141.91 ლ 

➡საყრდენი კედლის 2.5% თანხა  3700 ლ 

➡ჭიათურაში კოსტავას ქუჩაზე სბავშვო ბაღის მიმდებარედ არსებული მინი სპორტული 

მოედნის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია                        24741 ლ 

 

ჯამში: 282460.09 ლ 
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შ.პ.ს. „ ჭიათურის  წყალი“ 

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში   შ.პ.ს. „ ჭიათურის  წყალი“-ს 

მიერ  2022  წელს 10 თვეში შესრულებული სამუშაოების შესახებ. ოჯახების რაოდენობა, 

რომელთაც გაუუმჯობესდათ  წყალმომარაგება. 

კაცხი 

⍣ კაცხის სვეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკეთდა მილი   - 21 ოჯახი 

⍣ ხარატიშვილების რეზერვუარზე შეკეთდა  დამცავი ურდულ - 13ოჯახი 

⍣ კონკრობის უბანშის შეიცვალა 200მ. მილი -  10 ოჯახი 

⍣ ღომიაშვილების უბანში ჩაეკერა 20 მ.მილი - 9 ოჯახი 

 ჯოყოეთი 

⍣ ჯიხვაშვილების უბანში დაიდგა ტუმბო - 6 ოჯახი 

დ ი დ ი  კ ა ც ხ ი 

⍣ ლოლაძეების უბანში  შეკეთდა მილსადენი - 8 ოჯახი 

⍣ ცენტრალურ რეზერვუართან შეიცვალა გადასაბმელი - 12 ოჯახი 

⍣ ლოლაძეების უბანში შეიცვალა გადასაბმელი - 3 ოჯახი 

⍣ ბაზღაძეების უბანში ჩაეკერა 3 მ.  ლითონის მილი - 15 ოჯახი 

⍣ ვაშაძეების უბანში შეიცვალა 180 მ.პლასტმასის მილით დაზიანებული რკინის მიილი - 3 

ოჯახი 

⍣ ჩიხელიძეების უბანში შეკეთდა მილსადენი - 16 ოჯახი 
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⍣ კობლების უბანში  შეკეთდა მილსადენი - 12 ოჯახი 

⍣ ხვედელიძეების უბანში შეკეთდა მილსადენი - 14 ოჯახი 

ე წ ე რ ი   

⍣ გოგსაძეების უბანში გაყვანილი იქნა 150 გრძ.მ. პლასტმ. მილი -1ოჯახი.   

სალიეთი 

დამონტაჟდა 5 ტონიანი წყლის ავზი   

 

ს ა კ უ რ წ ე  

⍣ ცენტრალურ წყალსაქაჩში დამონტაჟდა მეორე ნასოსი   - 120 ოჯახი 

⍣ ნინიაშვილების უბანში შეიცვალა 300გრძ.მ.  დ-25მმ.მილი -  5 ოჯახი 

⍣ ღვალაძეების უბანში შეიცვალა150 გრძ. 32 მმ-ნი მილი - 14 ოჯახი 

ქ ვ ა ც ი ხ ე          

გაღმა  ჩუბინიძეების უბანში  დაიკერა 10 ტონიანი ავზი  -   25 ოჯახი  

რ ც ხ ი ლ ა თ ი  

გაკეთდა ახალი   ქსელი 600გრძ.მეტრი. 32 მმ-ანი მილი  -  25 ოჯახი  

მელუშეეთი 

შეიცვალა 800 გრძ.მეტრი დ-32 მმ-ანი საუბნო ქსელი - 17 ოჯახი  

ღ ვ ი თ ო რ ი  

⍣ მაისაშვილის უბანში შეიცვალა 150 გრძ. მ. დ-32-მმ.ნი მილი - 30 ოჯახი 

⍣ ჯორეების, ქვრივიშვილების უბანში -შეიცვალა 300 მ.  50 მმ-იანი  მილი -  28ოჯახი  
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ვაჭევი   

დამონტაჟდა 5 ტონიანი წყლის ავზი    

ხ რ ე ი თ ი 

⍣ ტაბატაძეეების და არჩვაძეების უბანში შეიცვალა 500მ. 50მმ-ანი და  300 მ. 32მმ-ანი მილი - 12 

ოჯახი 

ხრეითში შეკეთდა 100გრძ. მეტრი დ-110 მმ-ანი  პოლიეთილენის მილი - 45 ოჯახი  

რ გ ა ნ ი  

⍣ ორნომრის უბანში შეიცვალა  2 ფიტინგი - 25 ოჯახი 

ჯორჯიან მანგანეზმა შეცვალა პოლიეთილენის მილი - 80 ოჯახი 

თაბაგრები   

ახალი დასახლება- შეიცვალა 120 მ. დ- 40 მმ- ნი   მილი - 26 ოჯახი  

სარქველეთუბანი  -  26 ოჯახი 

წირქვალი  

⍣ მიროტაძეების უბანში გაკეთდა 250 გრძ.მეტრი დ-25მმ-ანი მილი - 7 ოჯახი 

⍣ მეცხოვრიშვილების უბანში გაკეტდა100გრძ.მეტრი დ-25მმ-ანი მილი და 20 გრძ.მეტრი  დ-

32მმ-ანი  მილი - 5 ოჯახი  

ხალიფაური   

⍣ წყლის ავზზე  შეიცვალა 0.5 გრძ.მეტრი დ-32 მმ-ანი მილი - 30 ოჯახი  

ზედა ჭალვანი  

⍣1300 გრძ.მეტრი - 17 ოჯახი                    

⍣ 160 გრძ.მეტრი - 2 ოჯახი                                                                        



20 
 

ხ ვ ა შ ით ი - 300გრძ.მეტრი 18 ოჯახი დამონტაჟდა 5 ტონიანი წყლის ავზი  

  

ზ ო დ ი   

⍣ ქვ. ზოდში შეიცვალა დაზიანებული  100 გრძ.მეტრი მილი - 75 ოჯახი 

⍣ ქვ. ზოდში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა  120 მმ-იან  90 გრძ. მეტრ და 60 მმ-იან  წყალსადენის 

მილს - 75 ოჯახი 

⍣ ჭიღლაძეების უბანში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა 76 მმ.-იან წყალსადენის მილზე 

- 22 ოჯახი 

⍣გამყრელიძეების უბანში შესრულდა სარემონტო სამუშაოები ბოჭორიშვილების უბანში 

მიმავალ 25 მმ.-იან მილზე - 7 ოჯახი   

 

ტყემლოვანა  

გაკეთდა წყლის სათავიდან  რეზერვუარში ახალი წყალგაყვანილობა  

⍣ 300გრძ.მეტრი, დ-63მმ მილი - 210 ოჯახი  

მანდაეთი    

დამონტაჟდა 5 ტონიანი და 10 ტონიანი წყლის ავზი  

  

ქვ. უსახელო  

⍣ ცენტრალურ  მაგისრტალზე შეიცვალა 80 გრძ. მეტრი მილი, ასევე  112 მეტრი დ-110 მმ-იანი 

მილი - 230 ოჯახი 

⍣ გამოიცვალა 300 გრძ.მეტრი  32 მმ-ანი და 100 გრძ.მეტრი 20 მმ მილი - 18 ოჯახი 

გუნდაეთი  
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⍣ ჯაფარიძეების უბანში გაკეთდა ახალი ქსელი 500 გრძ.მეტრი, 40მმ-იანი მილი-20 ოჯახი  

ქვ. ბერეთისა         

⍣ ლაღიაშვილების უბანში დამონტაჟდა ზედაპირული ტუმბო - 40 ოჯახი   

⍣ ნიგოზეთი მთლიანი მოსახლეობისთვის  შეიცვალა 130 გრძ. მეტრი მილი სხვადასხვა ზომის

  

 ითხვისი  

⍣ ყიფშიძეების უბანში -  200 გრძ. მეტრი  დ-32მმ-იანი მილი - 15 ოჯახი 

⍣ მეგრელიშვილების უბანში 50 გრძ.მეტრი დ-40 მმ-ანი მილი და ონკანი- 4 ცალი - 25 ოჯახი 

⍣ კაპანაძეების უბანში/კულულები/-800 გრძ.მეტრი დ-60მმ-იანი მილი და ონკანი-4 - 12 ოჯახი 

⍣ მოცრაძეების უბანში 950 გრძ.მ.  დ-32მმ-იანი - 2 ოჯახი  

ბ ე გ ი ა უ რ ი  

⍣ კობახიძეების უბანში გაკეთდა  300 გრძ. მეტრი დ-63 მმ-იანი მილი - 84 ოჯახი   

კ ა ლ ა უ რ ი  

⍣დარბაიძეების უბანში - შეკეთდა  მილი -  23  ოჯახი   

წ ი ნ ს ო ფ ე ლ ი    

⍣შეკეთდა დ-70 მმ-იანი ლითონის  მილი -   12 ოჯახი  

ს კ ი ნ დ ო რ ი      

⍣ტყემალაძეების უბანში   გაკეთდა 30 გრძ. მეტრი დ-32მმ-იანი წყლის სადინარი - 43 ოჯახი  

  

ს ვ ე რ ი  
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⍣ გოჩაშვილების უბანში შეიცვალა 370 გრძ.მ. დ-32მმ-ანი ამორტიზირებული მილი - 35 ოჯახი 

⍣ ღვალაძეების უბანში შეიცვალა130 გრძ.მ. დ-32მმ-იანი მილი - 10 ოჯახი 

⍣ სვერში- შეიცვალა 1100 გრძ.მ დ-40მმ-იანი  მილი - 140 ოჯახი 

 გ ე ზ რ უ ლ ი  -  25 ოჯახი  

  

ჯამში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2022 წელს წყალმომარაგება გაუუმჯობესდა 

1877 ოჯახს.    

 

 

ჭიათურის დასუფთავებისა და  კეთილმოწყობის სამსახური 

 

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს 

ქალაქის დასუფთავებით სამუშაოებს. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს 6  სტანდარტების 

შესაბამისი სპეც-ავტომობილი ემსახურება.  

 

კეთილმოწყობის მიმართულებით კი წელს შემდეგი სამუშაოები ჩატარდა: 

♦ მაღაროელთა მოედნისა და ნინოშვილის ქუჩის  დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის  

რეაბილიტაცია - 33 147 ლ 

♦ ცენტრალური სასაფლაოს პროექტი (დაწყებულია პროექტით გათვალისწინებული 

გარდამავალი  სამუშაოები - 40 000 ლ 

♦ 25-ის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს დროშის რეაბილიტაცია - 11 857 

ლ 
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 ♦  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დეგრადირებული, გამხმარი ხეეების მოჭრა - 

გადაბელვის  სამუშაოები - 42 716 ლ 

♦ მაღალი ძაბვის კაბელის არხში მოწყობა (პიონერთა სასახლის ტერიტორიაზე)  - 4 991 ლ 

♦ ადმინისტრაციული შენობის  ლიფტის შეკეთება - 4 990 ლ 

♦ დეკორატიული მცენარეების შესყიდვა - 4 990 ლ 

♦ დაზიანებული კედლების რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარედ - 29 965 

ლ  

♦  ნინოშვილის ქუჩაზე, უსინათლოების კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა და  

საყრდენი კედელის აღდგენა  - 22 902 ლ 

♦ ძმები ციმაკურიძეების ბარელიეფის მოწყობა - 11 460 ლ 

♦  მემორიალური დაფების მოწყობა - 2 995 ლ 

♦ აღმაშენებლის ქუჩაზე კიბეების რეაბილიტაცია - 4 889 

♦ ჭიათურის გერბის მონტაჟი მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელში - 8400 ლ 

♦ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლის თავშესაფარში გადაყვანა - 45 000 ლ 

 

ჭიათურის სატრასნპორტო კომპანია 

 

ჭიათურის სატრასნპორტო კომპანია  2019 წლის დეკემბერში დაარსდა. დაარსებიდან 

ეტაპობრივად  მოხდა კომპანიის გაზრდა და მომსახურების არეალის გაფართოება, რაც 

დღევანდელი მდგომარეობით მოიცავს შემდეგს: 

➡ სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრთა გადაყვანა; 

➡ საბაგირო გზების მართვა, მოვლა პატრონობა და მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება; 
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➡  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა. 

 მათ შორის: 

⁂    ადგილობრივი, სასოფლო და საუბნო გზების მოვლა პატრონობა, მძიმე ტექნიკით შეკეთება;  

⁂   ზამთრის პერიოდში გათოვლითი სამუშაოების წარმოება; 

⁂  ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული დაზიანებების შეკეთება; 

⁂    მუნიციპალიტეტის დადგენილ ტერიტორიაზე საპარკინგე ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 

მართვა. 

 

სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრთა გადაყვანა 

 

მიმდინარე, 2022 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მოძრაობდა 32  ერთეული სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალება 16 სხვადასხვა 

მიმართულებაზე, მათ შორის: 

ტენდერის საფუძველზე დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალებები 24 ერთეული 

მუნიციპალური სატრანსპორტო საშუალებები 8 ერთეული.  

მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების მიერ 

გადაყვანილი იქნა 254 000 მგზავრზე მეტი. 

 

საბაგირო გზების მართვა მოვლა პატრონობა და მგზავრთა გადაყვანის მომსახურება 

ახალი საბაგირო გზები ექსპლუატაციაში შევიდა 2021 წლის აგვისტოდან. მიმდინარე წლის 11 

თვეში  საბაგირო გზების მიერ უკვე დაგაყვანილ იქნა 462 000 მგზავრზე მეტი, რაც რეკორდული 

რაოდენობაა  დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა 
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სასოფლო და ადგილობრივი გზების მოვლა-პატრონობა ხელმისაწვდომია ყველა სოფლისა და  

უბნისათვის. ყოველდღიურ  რეჟიმში მიმდინარეობს მოსახლეობის მოთხოვნებზე 

დაფუძნებული ისეთი მომსახურების გაწევა, როგორიცაა  გზების მოპირკეთება, სანიაღვრე 

არხების გაწმენდა, სტიქიური უბედურების შედეგების  ლიკვიდაცია და ა.შ. 

აქტიურად ხორციელდება ასფალტის საფარის მქონე გზების ორმოული დაზიანებების 

შეკეთება. 

მიმდინარე წლის 11 თვეში, მუნიციპალიტეტის მაშტაბით შეკეთებულია 15 600კვ.მ-ზე მეტი 

ფართობის საფარი. 

ზამთრის პერიოდში აქტიურად ხორციელდებოდა გათოვლითი სამუშაოები, კომპანიას 

გათოვლითი  სამუშაოებისათვის ჰყავს 6 ერთეული სპეციალური დანიშნულების ტექნიკა 

რომლებიც  დიდთოვლობის დროს 24  საათიან რეჟიმში ახორციელებენ გათოვლით სამუშაოებს 

და მონაწილეობას  იღებენ საგანგებო სიტუაციებში. 

დღეის მდგომარეობით ყველა ტექნიკა მობილიზებულია და უხვი ნალექის შემთხვევაში 

მოემსახურებიან ჩვენს მოქალაქეებს. 

 

საპარკინგე  მომსახურების  რეფორმა   

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება საპარკინგე 

მომსახურების  რეფორმა,  რის საფუძველზეც განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე 

საპარკინგე სივრცეების  კეთილმოწყობა, დამონტაჟდა საგზაო ნიშნები და განხორციელდა 

დახაზვითი სამუშაოები. 

 2023  წლიდან   იგეგმება ფასიანი პარკირების მოდელზე გადასვლა. 

 აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს  შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფისა 

და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მომზადება. 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახური 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიიის ეკონომიკურმა სამსახურმა 2022 წლის მანძილზე 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში დასვა საკითხი 57 ერთეული უძრავი ქონების 

გადმოცემაზე სხვადასხვა აქტივობების განსახორციელებლად და საპრივატიზებო ნუსხის 

შესადგენად.  აქედან 43 ერთეულ უძრავ ქონებაზე დასრულებულია საქმის წარმოების პროცესი 

და უძრავი ქონებები წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტის საკუთრებას,  დარჩენილი 14  

ერთეული უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადმოცემა დასრულების ეტაპზეა.   

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკურმა სამსახურმა 2022 წლის მანძილზე 

ელექტონული აუქციონის პლატფორმით გაასხვისა 17 ერთეული უძრავი ქონება, აქედან 11 

გადავიდა კერძო სექტორში საკუთრების ფორმით, ხოლო 6 ერთეული უძრავი ქონება გაიცა 

იჯარის ფორმით.  

ეკონომიკის სამსახურმა უზრუნველყო  ჭიათურაში ფანცულაიას  №13-ში  ავარიული კორპუსის 

8 მოქალაქიდან  8 ერთეული ბინის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია, 

საკონპენსაციო თანხების მიღების  სანაცვლოდ.  მიმდინარე წელში განხორციელდა 61 

ერთეული ბინის პრივატიზაცია რაც საკუთრებებს საჯარო  ელექტრონულ სისტემაში მოაქცევს. 

ეკონომიკურმა სამსახუმა საკრებულოს წარუდგინა პროექტი 3 ამბულატორიისა და 18 

სამედიცინო პუნქტის  სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემაზე, 

შემდგომში ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის  სიმბოლურ ფასად 

გადასაცემად. პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობამ მიიღოს მაღალი 

ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. 

ეკონომიკის სამსახურის  თანხმობით სახელმწიფო ქონების  ეროვნულმა სააგენტომ აუქციონის 

წესით გაასხვისა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 12 ერთეული უძრავი ქონება, საიდანაც 

მთლიანი თანხის 35%  ჩაირიცხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 
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ჯანმრთელობის და  სოციალური დაცვის  სამსახური 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ანხორციელებს სხვადასხვა სახის 19 სოციალურ პროგრამას.  

კერძოდ:  

 

✔ სამკურნალო საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება, 

✔ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა 

ფინანსური დახმარება. 

 ✔  შშმ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔  შშმ პირთა კომუნალური ხარჯით ფინანსური დახმარება, 

✔ სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება. 

✔  ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ ახალშობილთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ მრავალშვილიანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔  ეკონომიკურად შეჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ სტიქიური მოვლენის შედეგად დაზარალებულთა ფინანსური დახმარება. 

✔  დევნილთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.  

✔  ომის ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ სამამულო ომში მონაწილეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

✔ რადიაქტიული ნივთიერების შედეგად დაზარალებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარება. 
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✔ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა ფინანსური დახმარება. 

✔ უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასადილოთი მომსახურება. 

✔  გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება. 

სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტიდან  2022 წელს გამოყოფილ იქნა 2 300 000 ლარი. 

 

ბავშვის უფლებების დაცვისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ერთ წელზე მეტია 

ფუნქციონირებს ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება, რომელიც 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე უშუალოდ, ბავშვის უფლებების კოდექსის 

აღმასრულებელია. 

 

დღეის მდგომარეობით  შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვის უფლებების დაცვის განყოფილება 

გამართულად ფუნქციონირებს და საჭიროების შემთხვევაში ოჯახების დასახმარებლად 

იყენებს მუნიციპალიტეტში არსებულ ყველა სოციალურ პროგრამას. პარალელულად 

შემუშავებულია ახალი სოციალური პროგრამა, რომელიც  ბავშვის კეთილდღეობისა და 

მხარდაჭერისკენაა  მიმართული. 

აღნიშნული პერიოდისთვის განყოფილების მიერ გაკეთდა  მონაცემთა ბაზა, იმ 

ოჯახებისათვის, სადაც ბავშვების მხარდაჭერის აუცილებლობა გამოიკვეთა. ამ ეტაპისთვის 

მუშაობა მიმდინარეობს 20 ოჯახთან, რომლებთანაც სოც. მუშაკი მათი განცხადების 

საფუძველზე შევიდა. 

 

                              

სკოლამდელი აღზრდა 

ააიპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღები 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სკოლამდელი 

დაწესებულებებზე ზრუნვას.   

 „ბაღი ყველა სოფელს“- ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი პრინციპული განაცხადია. 
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ააიპ  ჭიათურის  გაერთიანებული საბავშვო ბაღში  32   ბაღი  ფუნქციონირებს.  

მიმდინარე, 2022 წელს დაემატა 4 საბავშვო ბაღი 119 აღსაზრდელით (სოფელ ითხვისის, 

ქვაციხის, პერევისის და კოსტავას ქუჩის საბავშვო ბაღები) აქედან 2 ახლად აშენებული. სულ 

გაერთიანებაში შემავალ განყოფილებებში  ირიცხება 1327 ბავშვი. 

2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ხარჯები განისაზღვრა 4 500 000 ლარით, ხოლო 

ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად ხარჯებმა შეადგინა 4 600 000 ლარი.  ბავშვთა კვების ხარჯი 

წლიურად შეადგენს 403 500 ლარს. ბავშვის კვება საშუალოდ წლის განმავლობაში  შეადგენს 

2,77  ლარს.  2022 წლის დასაწყისისათვის შტატით ირიცხებოდა 700 ერთეული, ხოლო ამჟამად 

საშტატო ერთეულების რაოდენობა შეადგენს  794 ერთეულს. ახალ საბავშვო ბაღებში დასაქმდა 

94 ადამიანი. 

2022 წლის სექტემბრიდან როგორც ქალაქის ასევე ყველა სოფლის საბავშვო ბაღები 

უზრუნველყოფილია ცხელი წყლის მიწოდებით. ქალაქის 8 და სოფლის ერთი საბავშვო ბაღი 

უზრუნველყოფილია ცენტრალური გათბობის სისტემით, ხოლო დანარჩენი საბავშვო ბაღები 

მომარაგებულია ზამთრისათვის საწვავი ხის შეშით.  

მე-4 საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვაზე გაიხარჯა 8 300 ლარი. 

2022 წლისათვის საბავშვო ბაღის ამღზრდელების გადამზადებაზე დაიხარჯება 16 000 ლარი, 

ხოლო სხვა და სხვა სატრეინინგო და აუდიტორულ მომსახურეობაზე გამოყოფილ იქნა 13 400 

ლარი. 

 

 

 

 

 



30 
 

მუნიციპალიტეტის მუშაობის საჯაროობისა  და  გამჭირვალობის 

ხელშეწყობა 

ადმინისტრაციული  სამსახური 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება გამჭირვალობა, 

ანგარიშვალდებულება და მოქალაქეთა ჩართულობა. მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და 

ფეისბუქ გვერდზე მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ გარკვეული სახის ინფორმაცია. მერიის 

ფეისბუქის ოფიციალური გვერდის პირად შეტყობინებაში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს 

საშუალება მიაწვდინოს ხმა ხელისუფლებას მისთვის საინტერესო და პრობლემურ საკითხთან 

დაკავშირებით.  

2022  წელს მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 

ადამიანური რესურსების  განყოფილების მიერ სხვადასხვა აქტივობები განხორციელდა, 

რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოების ინფორმირებულობას მიმდინარე და 

განხორიცელებულ პროექტებზე, მერიის აქტივობები ქვეყნდება საინფორმაციო სააგენტოების 

გვერდზე და შუქდება ტელევიზიით. მერიის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ჭიათურის  

მუნიციპალიტეტის მერია, არა მარტო  სიახლეების განთავსების თვალსაზრისით გამოირჩევა, 

არამედ მოქალაქეთა კითხვებზე ოპერატიული რეაგირებით. 

განყოფილება ასევე უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის მეშვეობით მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობას. პერიოდულად მზადდება  ვიდეორგოლები, რომელიც გადის 

ტელეკომპანია „იმერვიზიაზე“ და განთავსებულია, როგორც მერიის გვერდზე, ასევე მერიის 

მიერ ქალაქში დამონტაჟებულ მთავარ მონიტორზე.   

მუშაობს „ცხელი ხაზი“, რომელიც  ახდენს რეაგირებას შემოსულ ზარებზე. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოიყენება მოქალაქეთა ჩართულობის ისეთი ფორმა, 

როგორიცაა „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭო“. 

2022 წლის  განმავლობაში 12 ვაკანსიაზე  გამოცხადდა 2 ღია კონკურსი, კონკურსის შედეგად 9 

საჯარო მოხელე დასაქმდა სხვადასხვა პოზიციებზე, ახლად დასაქმებულმა საჯარო 
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მოხელეებმა, პროფესიული განვითრების ინტერმუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში, 

გაიარეს  პროფესიული განვითრების საბაზისო პროგრამა. 2022 წლის წლის განმავლობაში 

საჯარო მოხელეთა ცნობირების აღლებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით  ასევე 

გაიმართა მრავალი შეხვედრა და ტრენინგი, როგორც ონლაინ, ასევე საკლასო რეჟიმში. 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით 

შექმნილი მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭებისა და 

შეწყვეტის საკითხის განხილვისა და მერისთვის შესაბიმისი რეკომენდაციების წარმდგენი 

საბჭო, რომელიც საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილებით 

დამტკიცებული წესის შესაბამისად ყოველ თვეში 2-3-ჯერ იკრიბება, ახდენს მოქალაქეთა 

განცხადებების და მონიტორინგის სპეციალიტების წარმოდგენილ დასკვნების განხილვას და 

რეკომენდაციების წარდგენას მუნიციპალიტეტის მერისთვის განხორციელებული 

მონიტორინგის შესახებ. სტატუსის მინიჭებული მოქალაქეები სარგებლობენ მთელი რიგი 

სოციალური შეღავათებით. 

 

ჭიათურაში 21 სოფელი გვაქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მატარებელი, სულ 2016 

წლიდან დღემდე 7 167 მოქალაქეს აქვს მინიჭებული მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 

პირის სტატუსი, აქედან 168 პირს 2022 წელში. 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კი, მუნიციპალიტეტის  60-ივე სოფელში 

ჩატარდა  დასახლების საერთო კრებები და კონსულტაციები, სადაც  მოსახლეობამ თავად 

განსაზღვრა, თუ რა ტიპის პროექტის განხორცილებას უნდა დაუჭიროს მხარი თავისივე 

სოფელში. 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საანგაარიშო პერიოდში შემოვიდა 12 779 

კორესპოდენცია. შემოსული კორესპოდენციები მოიცავს, როგორც მოქალაქეების განცხადებას, 

ასევე  სამინისტროებიდან და სხვადასხვა უწყებებიდან გადმოგზავნილ დოკუმენტებს. 

აღნიშნული დოკუმენტაციები გადამისამართებულია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურულ  ერთეულებზე,  მერიიდან გასული კორესპოდენიციის რაოდენობამ  შეადგინა  

- 72200 . 
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა  და სპორტის ხელშეწყობა 

 

2022  წელი, კულტურის სფეროში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის წარმატებული იყო.  

საანგარიშო პერიოდში კულტურის სფეროს დაწესებულებები მუშაობას წარმართავდნენ 

წინასწარ შემუშავებული გეგმების და პროგრამების მიხედვით. თითქმის ყველა   

მნიშვნელოვანი თარიღები აღინიშნებოდა საინტერესო ღონისძიებებით. 

♦ მოეწყო 100 წლის მეცნიერის, ღვაწლმოსილი ქალბატონის ელენე აბაშიძის საიუბილეო 

საღამო. 

♦ გაიმართა სახალხო ზეიმი ,,ჭიათურობა“.  

♦ მონაწილეობა მიიღო  ,,არტ-გენის“ ფესტივალში, რომელზეც წარდგენილი იყო ხელნაკეთო 

ნივთები. 

♦ ჩატარდა შესარჩევი ტური, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული 

დეკლამატორთა კონკურსისა, „ჩემი პარნასი“, პაოლო იაშვილის 130 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით. 

♦  გრძელდება მრავალწლიანი პროექტი: ,,სიყვარულის ბარათებით დავათბუნოთ დედამიწა.“  

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ერთ-ერთი საამაყო პროექტია წარჩინებული 

ჭიათურელი სტუდენტების დაჯოლდოვება, ასევე დაჯილდოვდნენ  მოსწავლეები, რომლებმაც 

საჯარო სკოლა ოქროსა და ვერცხლის მედალზე დაამთავრეს. 

წარჩინებული სტუდენტები:  დაჯილდოვდა  20 სტუდენტი და გაიცა 20 000 ლარი. 

დაჯილდოვდნენ ჭიათურის საჯარო სკოლის ოქროს (67 მოსწავლე; თითოეულს - 150 ლარი ) 

და ვერცხლის (9 მოსწავლე; თითოეულს - 100 ლარი) მედალოსნები. ჯამში გაიცა 10 950 ლარი. 
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სპორტი და ახალგაზრდული: 

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში დაჯილდოვდა 57 სპორტსმენი და 26 მწვრთნელი. 

წარმატებული ახალგზარდები - ეკატერინე მამისეიშვილი ,,თენგიზ ამირეჯიბის’’ პიანისტთა 

საერთაშორისო კონკურის გამარჯვებული. 

ჯამში: 39 100 ლარი. 

 

განათლების სფეროს მხარდაჭერა 

 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 43 (ორმოცდასამი) საჯარო  და 1 (ერთი) კერძო 

სკოლა. 43 (ორმოცდასამი) საჯარო სკოლიდან 35 (ოცდათხუთმეტი) სკოლა სწავლებას 

ახორციელებს დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურზე, 9 (ცხრა) სკოლა კი დაწყებით და 

საბაზო საფეხურზე, ხოლო ერთი სკოლა მხოლოდ დაწყებით საფეხურზე I-VI კლასით.  

 

ჭიათურის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სულ სწავლობს  5 192 (ხუთი ათას ას 

ოთხმოცდა თორმეტი) მოსწავლე,  აქედან 61.6 % სწავლობს ქალაქის 8 (რვა) სკოლაში, ხოლო 

38.4% სოფელში მდებარე 36 (ოცდათექვსმეტ) საჯარო სკოლაში.  

 

გასული სასწავლო წელი  წარჩინენებით დაასრულა  76 (სამოცდათექვსმეტმა) 

მედალოსანმა  მოსწავლემ, აღნიშნული მოსწავლეებიდან  67 (სამოცდაშვიდი) მოსწავლე 

გახლდათ ოქროს მედალოსანი, ხოლო  9 (ცხრა) მოსწავლე   ვერცხლის მედალოსანი.  

 

 

სკოლების  ინფრასტრუქტურა 

  

მიმდინარე წელს  ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მდებარე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისათვის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროდან ადგილობრივი თვითმართველობის ხელშეწყობით,  საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოდან და სკოლის 
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ბიუჯეტიდან  გამოიყო გარკვეული რაოდენობის თანხები, რომელიც შემდეგნაირად 

გადანაწილდა: 

  

❁ სსიპ ქალაქ ჭიათურის #1 საჯარო სკოლის სახურავის შესაკეთებლად და კოსმეტიკური 

სამუშაოებისთვის, სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სააგენტოს მიერ დაიხარჯა 15005.13 ლარი; 

 

❁ სსიპ ქალაქ ჭიათურის #4 საჯარო სკოლამ კეთილ მოეწყო სკოლის მთავარი შესასვლელი 

და  ფიზიკის ლაბორატორიის ოთახი, სადაც სულ დაიხარჯა 4000 ლარი  (სკოლის 

ბიუჯეტიდან); 

 

❁ სსიპ ქალაქ ჭიათურის #5 საჯარო სკოლაში მთლიანად შეიცვალა სკოლის სახურავი, სრულად 

შეკეთდა და შეიღება სკოლის გარე ფასადი და გარემონტდა პირველი სართული (7 საკლასო 

ოთახი, 5 ოთახი, სააქტო და სპორტული დარბაზები,  პირველი სართულის ფოიე და 

სასადილო). სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 336000 (სამასოცდა თექვსმეტი ათასი) ლარი. 

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჭევის საჯარო სკოლაში დაიგო სკოლის 

ჭიშკრიდან სკოლამდე მისასვლელი ბეტონის საფარი, დაიხარჯა  -29862 ლარი; ასევე, მოხდა 

ელექტრო ჯიხურის გადახურვა - 4909 ლარი (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

  

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭალოვანის  საჯარო სკოლაში დაიხურა 

შეშის შესანახი საქვაბე და გაკეთდა სახურავის სრული რეაბილიტაცია - 3998 ლარი (სკოლის 

ბიუჯეტიდან); 

  

 ❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერევის საჯარო სკოლის სპორტ დარბაზში 

ნაწილობრივი შეკეთება (კედლები ,იატაკი) სულ დაიხარჯა 1500 ლარი ( სკოლის ბიუჯეტიდან); 

  

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოზეთის   საჯარო სკოლაში გაკეთდა შიდა 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ,რომელზეც დაიხარჯა 13 259 ლარი ( სკოლის ბიუჯეტიდან); 
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❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვითორის  საჯარო სკოლაში დაიგო სკოლის 

ჭიშკრიდან სკოლის შენობამდე მისასვლელი ბეტონის საფარი, რომელზედაც სკოლის 

ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 4985ლარი; 

 

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წასრის საჯარო სკოლაში  მოხდა ცენტრალური 

გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია. შეშაზე მომუშავე გათბობის სისტემის 

გადაყვანა  ბუნებრივ აირზე, რომელზედაც დაიხარჯა - 17026 ლარი (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

  

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრეითის #1 საჯარო  სკოლაში გაკეთდა 

სამოქალაქო განათლების კლუბის ოთახის,რომლის სარემონტო სამუშაოებზე სკოლის 

ბიუჯეტიდან დაიხარჯა - 9951 ლარი (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

  

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრეითის #2  საჯარო სკოლაში   ორ  საკლასო 

ოთახს ჩაუტარდა კოსმეტიკური რემონტი და შეიცვალა ელ. გაყვანილობა, რომელზედაც 

დაიხარჯა 1500 ლარი (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

 

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალიფაურის საჯარო სკოლაში ჩატარდა სკოლის 

შენობის შიდა კიბეების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა -

2915 ლარს (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

 

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ბერეთისის საჯარო სკოლაში 6 

(ექვს)საკლასო ოთახს და სამასწავლებლოს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები,რომელზედაც 

დაიხარჯა - 40722 (ორმოცი ათას შვიდას ოცდაორი ) ლარი (სკოლის ბიუჯეტიდან); 

 

❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წირქვალის  საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა სკოლის  ეზოში  არსებული სკოლის  დამხმარე  შენობა - ნაგებობაში    არსებული 5 

(ხუთი) საკლასო ოთახის და ექიმის  კაბინეტის  რეაბილიტაციის   სამუშაოები, სსიპ 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაიხარჯა  42 000 ლარი. 
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❁ სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების  საჯარო სკოლაში სარემონტო 

სამუშაოები ჩაუტარდა შენობის უკანა ფასად და ასევე  კოსმეტიკური სამუშაოები ჩაუტარდა 

მეორე სართულის ფოიეს,რომლის ღირებულებამ შეადგინა 18 000 (თვრამეტი ათას ) ლარს 

(სკოლის ბიუჯეტიდან). 

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 

ახალგაზრდულ საკითხთა და ხელოვნების დეპარტამენტი 

 

ცნობილი ქორეოგრაფის  ნინო რამიშვილის დაბადების დღესთან დაკავშირებით გაიმართა 

ღონისძიება და  კიდევ  ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას მისი დამსახურება ქართული ცეკვის 

მოყვარულთ. 

27 იანვარს კულტურის ცენტრის მცირე დარბაზში წმინდა ნინოს ხსენების დღესთან   

დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა წმინდანის მოღვაწეობის შესახებ.  

ჭიათურის კულტურის ცენტრში განხორციელდა დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 

რომელიც მიეძღვნა ბებიებს, როგორც დიდ დედებს. სტუმრად მოწვეულნი იყვნენ სხვადასხვა 

ორგანიზაციის წარმომადგენელი და საზოგადოებისთვის ცნობადი, წარმატებული ბებოები.  

22 მარტს, კულტურის ცენტრის მცირე დარბაზში მრავალპროფილიანი თავისუფალი თეატრის 

მიერ გაიმართა თოჯინური სპექტაკლის ,,უღუ და თეთ" პრემიერა. 

21 მარტს ჭიათურაში, თხელიძის ქუჩაზე, ცნობილი ფეხბურთელის ზურაბ წერეთლის 

საცხოვრებელ სახლზე მისი მემორიალური დაფა გაიხსნა. 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, 

ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ  ფოლკლორის 

ეროვნულ ფესტივალზე, რომლის პირველი ეტაპი საჩხერეში გაიმართა  6 აპრილს, 

მონაწილეობდა ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი "ჩანგი", რომელიც გადავიდა ფესტივალის 

შემდეგ ეტაპზე. 
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14 ივლისს კულტურის ცენტრში ახალგაზრდულ საკითხთა და ხელოვნების დეპარტამენტის 

ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა პოეტ ნინო ფრუიძესთან. ქალბატონმა ნინომ თავისი პოეზია 

გააცნო დამსწრე საზოგადოებას და გულწრფელი, სასიამოვნო მოწონებაც დაიმსახურა. 

მიმდინარე წლის 14 ივლისს, სოფ ნავარძეთში,  გაიხსნა  ახალი რეკრეაციული სივრცე  ,,მარიკას 

სკვერი“. გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო კვარტეტმა ,,ჭიათურამ“ და ანსამბლ ,, 

ჩანგის“ მოცეკვავეებმა. 

მიმდინარე წლის 15 ივლისს, გახსნის დღეს, თბილისში, ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში 

გამართულ  ფესტივალზე ,,არტ-გენი“  კულტურის ცენტრის ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი  

,,ჩანგი" ოთხი ნომრით წარსდგა მაყურებლის წინაშე (ორი ცეკვა, ორი სიმღერა).  

25 ივლისს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჩანგი" ჭიათურელი საზოგადოების წინაშე 

შემაჯამებელი კონცერტით წარსდგა.  

ანსამბლ ,,ჩანგის“ გასტროლი თურქეთში. ქალაქ სტამბოლის, ბუიუკჩემენჯეს 

მუნიციპალიტეტში გამართულ კულტურისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე, 

სადაც ცეკვის მიმართულებით მსოფლიოს 64 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას ანსამბლმა 

,,ჩანგმა" მეორე ადგილი დაიკავა. ასევე დუეტების კონკურსში მოცეკვავეებმა თათია კობახიძე 

და ბუბა სავანელმა მესამე ადგილი დაიმსახურეს.  

სექტემბერში, დაბა ურეკში, გაიმართა ფესტივალი  ,,მზიანი საქართველო", სადაც  

მრავალპროფილიანი თავისუფალი თეატრი წარსდგა სპექტაკლით „არ გვიკადრა“ . სპექტაკლმა 

ჯილდო "მაყურებლის სიმპათია" დაიმსახურა. აგრეთვე სხვადასხვა ნომინაციაში 

დაჯილდოვდნენ მონაწილეები. 

15 სექტემბერს  კულტურის ცენტრთან არსებულმა მრავალპროფილიანმა თავისუფალმა 

თეატრმა ახალ თეატრალურ სეზონი გახსნა თოჯინური სპექტაკლი ,,მიმი და სეიკოს 

თავგადასავალი"-ს ჩვენებით.  

26 სექტემბერს, ახალგაზრდულ საკითხა და ხელოვნების დეპარტამენტის მიერ, პოეტ დოდო 

აბაშიძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით  მოეწყო შეხვედრა  კულტურის ცენტრში. 

ქალბატონ დოდოს 85 წლის იუბილე მიულოცა მუნიციპალიტეტის მერმა გივი მოდებაძემ. 

5 ნოემბერს დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართება ლიტერეტურული საღამო.  

მრავალპროფილიანი თავისუფალი თეატრის მიერ მიმდინარეობს გეგმიური სპექტაკლების 

ჩვენება (ნოემბერი-დეკემბერი). 
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17-დან 21 ნოემბრის ჩათვლით მრავალპროფილიანი თავისუფალი თეატრი მიწვეული იყო 

ლიეტუვის რესპუბლიკაში, საერთაშორისო ფესტივალში, „მასკარადი“ მონაწილეობის 

მისაღებად, რომელიც დაჯილდოვდა განპრით. 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი  

 

7  იანვარი -   ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის, ირლანდიის დუბლინის საკვირაო 

სკოლა ,,ლამპარის “ და ისტორიის პედაგოგთა ასოციაციის ერთობლივი ონლაინ კონფერენცია 

,,მუზეუმები და სკოლა .“ 

14 იანვარი - ქართული  თეატრის  დღესთან დაკავშირებით თატრალური მუზეუმის ისტორიის 

და დაფუძნების გახსენება. 

8 თებერვალს  დავით აღმაშენებლის ხენების და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების დღესთან დაკავშირებით მომზადდა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტი. 

ელექტრონულად მომზადდა სამეცნიერო ჟურნალის ,,არგვეთის ქვეყანა “ N4. 

საქართველოს ოკუპაციას მიეძღვნა საგანმანათლებლო პროექტი, სადაც მესამე საჭარო სკოლის 

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები და მიმოიხილეს 1918-21 წლები. 

,,უკრაინული ხელოვნება და ხელოვანები  “ საგანმანათლებლო შემეცნებითი  პროექტი. 

28 მარტი თეატრის   საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  განხორციელდა პროექტი თეატრი 

და ერთა შორის მშვიდობა.  

ქირურგიის ფუძემდებლის გ.მუხაძის გახსენება. 

განხორციელდა სამოქალაქო კლუბის  და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის პროექტი ,,პანდემია  

და ადამიანები“.  

21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო  დღესთან დაკავშირებით სამოქალაქო კლუბის 

,,წარმატებული მომავლისათვის “ მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში განხორციელდა პროექტი, 

რომელიც მიეეძღვნა აღნიშნულ დღეს.  

2022 წლის  აპრილის თვეში  გაიმართა ვიქტორინა " მე და ჩემი ქალაქი", მონაწილეობას იღებდა 

სოფელ ნიგოზეთის, ქვაციხის და ითხვისის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა.  

მაისის თვეში სოფ. კაცხში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით  მოეწყო 

აგროტურისტული ფესტივალი.  
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მომზადდა სატელევიზიო სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ჰერმან აბიხის მოღვაწეობას. 

ღია ლექცია ჩატარდა მუზეუმში, რომელიც განკუთვნილი იყო სხვადსახვა საჯარო სკოლების 

მოსწავლეთათვის, თემაზე: ,,ქრისტიანული რელიგია და მისი როლი  ქართველი ხალხის 

ეროვნულ ცნობიერებაში ‘’.  

მუზეუმის ინიციატივით  და  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს  ჩართულობით მომზადდა ერთობლივი პროექტი ,,რა ? სად? როდის?. 

8 აგვისტოს გავიხსენეთ აგვისტოს ომის გმირი ჭიათურიდან ბაჩო კუპატაძე. 

29 აგვისტოს მოეწყო ღონისძიება,რომელიც მიეძღვნა  1924 წლის აჯანყებას. 

 

სასწავლო-საგანმანათლებლო დეპარტამენტი 

 

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 3 მარტი, დედის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება, რომლითაც გამოიხატა სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ.  

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 12 აპრილი, ჩატარადა ზურაბ ანჯაფარიძის 

ტრადიციული საიუბილეო საღამო. 

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 20 ივნისი, საანგარიშო აკადემიური კონცერტი. 

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილის სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 20-29 ივნისი, 

საანგარიშო სოლო კონცერტები ჩაატარეს ანსამბლებმა: „ჭიათურა XXI“, „ციცინათელა“, „DANS 

FORUM”, „ELEGANT”. 

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშო თეატრალური სტუდია „ცისკარა“ - ჩაატარა სპექტაკლები 

„რწყილი და ჭიანჭველა“, „ციცქნა იას დღეობა“. 

ჭადრაკის წრე - აპრილი-მაისი, ჩატარდა კულტურის ცენტრში არსებული საჭადრაკო წრის 

მოსწავლეთა და დარკვეთის საკლუბო დაწესებულების საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეთა 

მეგობრული თამაშები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში. 

საახალწლო კვირეული - სამუსიკო და ქორეოგრაფიული სკოლა, თეატრალური სტუდია.  
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სანდრო კავსაძის სახელობის N 1 სამუსიკო სკოლა 

 

დედის და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო.  

9   აპრილისადმი   მიძღვნილი კონცერტი. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი.  

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი.  

კონკურს- ფესტივალი  ,,მომავლის ვარსკვლავების 2022 წ“, სადაც სკოლის 21 ინდივიდუალური 

შემსრულებელი და ფოლკლორული გუნდი ,,იმერეთი“ იღებდა მონაწილეობას, გუნდმა და  

ექვსმა მონაწილემ მოიპოვა  გალა კონცერტზე მონაწილეობის უფლება, ხოლო ჩვენი სკოლის 

მოსწავლე ეკატერინე მამისეიშვილმა  მოიპოვა სპეციალური პრიზი ნომინაციით - ,,ჟიურის 

სიმპათია“. 

კონკურს-ფესტივალი  ,,იპოვე  შენი  ვარსკვლავი  2022 “, სადაც  სკოლის 11 მოსწავლე იღებდა 

მონაწილეობას, აქედან: 7-მა მოსწავლემ  - I ადგილი, 4-მა მოსწავლემ  - II   ადგილი დაიკავა და  

მოიპოვა გალა კონცერტზე მონაწილეობის უფლება.  

ახალგაზრდა პიანისტთა VIII საერთაშორისო კონკურსში სკოლის  ორი მოსწავლის - თეკლა 

წერეთლის და თინანო ღავთაძის წარმატებული გამოსვლა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის და 

ქალაქების რჩეულ პიანისტთა გარემოში უხდებოდათ გამარჯვების მოპოვება. თეკლა 

წერეთელმა ამ ურთულეს  კონკურენციაში III ადგილი, მედალი და ფულადი პრემია (500 ლარი) 

მოიპოვა, ხოლო თინანო ღავთაძემ -  ლაურეატის წოდება. 

19 მაისს ჩატარდა კონცერტი, პედაგოგ ლუდა ნადირაძის კლასის, ყოფილი მოსწავლის  - 

მსოფლიო დონის  პიანისტის  სანდრო  გეგეჭკორის და  ამჟამინდელი მოსწავლეების:   

ეკატერინე  მამისეიშვილის, თინანო ღავთაძის,  სალომე ფხალაძის   და   თეკლა  წერეთლის 

მონაწილეობით. კონცერტი მიეძღვნა  სკოლის 90  წლის  იუბილეს რომელიც სრული ანშლაგით 

ჩატარდა და უდიდესი  მოწონება  დაიმსახურა   დამსწრე  საზოგადოებაში. 

1-5 ივნისს  სკოლის მოსწავლეებმა თეკლა წერეთელმა და სალომე ფხალაძემ წარმატებით 

ჩააბარეს მისაღები გამოცდები  მუსიკალური სემინარიის IX კლასში, თეკლა წერეთელმა 
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მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება, ხოლო სალომე ფხალაძე დააფინანსა კომპანია „ჯორჯიან  

მანგანეზმა“. 

 სექტემბრის თვეში თბილისის ე. მიქელაძის  სახელობის  ცენტრალური  სამუსიკო    

სასწავლებლისა და ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში,  სამი დღის 

განმავლობაში   მიმდინარეობდა   ალ.  ნიჟარაძის    90    წლის  საიუბილეო თარიღისადმი   

მიძღვნილი   პიანისტთა    მუსიკალური    ფორუმი. 

ფორუმზე  თბილისის,  თელავის, ბათუმის,  ქუთაისის, ჭიათურის, საჩხერის, გორის და 

ზესტაფონის სამუსიკო სკოლების წარმატებული დირექტორები, პედაგოგები და მოსწავლეები  

წარსდგნენ. 

ფორუმზე   ჭიათურის    ს. კავსაძის    სახელობის   N  1 სამუსიკო  სკოლა  წარადგინა ქალბატონმა 

ლუდა ნადირაძემ  და  მისმა მოსწავლემ ეროვნული და საერთაშორისო კონკურსების 

მრავალგზის ლაურეატმა - თეკლა წერეთელმა. 

21-24 ოქტომბერს ბორჯომში ჩატარდა  თ.  ამირეჯიბის სახელობის V III   პიანისტთა  

საერთაშორისო  კონკურსი.   ს. კავსაძის სახელობის   N 1 სახელობის სამუსიკო სკოლამ 

თ.ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა VIII საერთაშორისო კონკურსიც წარმატებით 

დააგვირგვინა.  I  ადგილის  მფლობელი  გახდა  I  კატეგორიაში -  ეკატერინე  მამისეიშვილი, 

და ასევე გახდა, ფულადი პრემიის მფლობელი, ხოლო    II    კატეგორიაში  III   პრემია   მოიპოვა  

- თინანო ღავთაძემ.  

30 ოქტომბერს სკოლის გაერთიანებული გუნდი წარსდგა ჭიათურობისადმი მიძღვნილ 

ღონისძიებაზე. 

 ოქტომბერ - ნომებრში საგუნდო  საზოგადოების მიერ  ჩატარდა  ბავშვთა და ახალგაზრდული 

საგუნდო  კოლექტივების VI  ეროვნული კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა  მიიღო სკოლის  

ფოლკლორულმა გუნდმა. სკოლამ სამივე კატეგორიაში  უმაღლესი შედეგი მოიპოვა. 
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გივი თხელიძის სახელობის  N2  სამუსიკო სკოლა 

2022  წლის იანვრის თვიდან ა.ა.იპ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გ. თხელიძის სახ. N 2 

სამუსიკო  სკოლამ ჩაატარა  საქალაქო და შიდა სასკოლო ღონისძიებები, მონაწილეობა მიიღო 

სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებში, სადაც წარმატებით გამოვიდნენ  და დაიმსახურეს   

დიპლომები და სიგელები: 

კლასიკური მუსიკის მე-15 საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი „მომავლის ვარსკვლავები (ქ. 

ზესტაფონი); ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი; კლასიკური  მუსიკის  მე-14 კონკურს 

ფესტივალი „იპოვე შენი ვარსკვლავი“ (ქ. თბილისი); კლასიკური  მუსიკის   საერთაშორისო   

კონკურსი ფესტივალი „ მომავლის ვარსკვლავები გალა კონცერტი  (ქ. თბილისი); 9 

აპრილისადმი მიძღვნილი კონცერტი; კლასიკური  მუსიკის მე-14 კონკურს ფესტივალი „იპოვე 

შენი ვარსკვლავი„ (გალა გონცერტი ქ. თბილისი); სენაკის ხელოვნების ფესტივალი  - 22  (ქ. 

სენაკი); „ხელოვნების ფესტივალი  2022   „ გალა კონცერტი“ ( ქ. სენაკი); 9 მაისისადმი 

მიძღვნილი კონცერტი; „ჩემი პირველი კონცერტი“; საქალაქო კონცერტი; ქუთაისის 

საყმაწვილო დელფიადა (ქ.უთაისი); საერთაშორისო ფესტივალი  „ჩემი ლამაზი ქვეყანა- 

ბათუმი 2022“; გალა კონცერტი“ (ქ. ბათუმი); ვაჟთა  ვოკალურმა    ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო 

ჭიათურობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. 

    

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა 

  

2022 წლის ახალი სასწავლო წლიდან  სკოლაში ირიცხება 238  მოსწავლე. სწავლება 

მიმდინარეობს სამ ცვლაში  შემდეგი სპეციალობებით;   1) ფერწერა, 2) გრაფიკა, 3) 

კომპოზიცია, 4) ხელოვნების ისტორია, 5) ხეზე მხატვრული კვეთა, 6) ფოტოკლუბი, 7) 

კომპიუტერილი გრაფიკა, 8) ხელგარჯილობა (ქსოვა,ქარგვა). 

სკოლა აქტიურად ჩაერთო ქალაქში გამართულ სხვადასხვა კულტურულ მასობრივ 

ღონისძიებებში. კერძოდ, 26 მაისს კულტ-შემოქმედებითი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მოვაწყვეთ მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა,ადგილზე მიმდინარეობდა სადღესასწაულო 

პროცესის მხატვრული ფორმით ტილოზე გადმოტანა. სკოლის პედაგოგების მიერ მოხატული 



43 
 

იქნა აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული  შენობის გარკვეული ნაწილი, რომლის 

აბსტრაქციულმა სილამაზემ ნამდვილად დამსახურება ჰპოვა. 

პირველ ივნისს - ბავშვთა დაცვის დღეს კულტ.შემექმედებითი ცენტრის ეზოში მოეწყო 

მოსწავლეთა ნახატების დიდი გამოფენა, აგრეთვე მთელი ღონისძიების განმავლობაში ჩვენი 

მოსწავლეების მიერ ხდებოდა პატარა ბავშვების სახის მოხატვა.  

15 ივნისს როგორც საჯარო, ისე სახვითი ხელოვნების სკოლაში დამთავრდა სასწავლო პროცესი. 

ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულებზე გაცემული იქნა შესაბამისი მოწმობები. 

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლამ აქტიურად დაიწყო მზადება 

მომავალი სასწავლო წლისათვის (რაშიც იგულისხმება სკოლის შენობის კაპიტალური 

რემონტისა და დამატებითი სასკოლო ინვენტარის შეძენა). მოპირკეთდა სახვითი ხელოვნების 

სკოლის როგორც შიდა, ისე გარე ინტერიერი, აგრეთვე პარარელურად მოიხატა კულტურის 

ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკეიტბორდის მოედანი. 

სექტემბრის თვეში მოხდა სკოლის სახურავის გადაღებვა და აგრეთვე შეკეთდა-შეიღება 

სასწავლო ინვენტარი (სახატავი დაფები, ტუმბოები და რკინის დანადგარები). 

ოქტომბრის თვეში დამთავრდა სკოლის შენობის რეაბილიტაცია და ჭიათურობა 2022-ის  

კვირეულში საზეიმოდ გაიხსნა სკოლა. სკოლის მოსწავლეთა კონტიგენტის გაზრდას მოჰყვა 

ოთხი პედაგოგის დანიშვნა. სკოლისთვის შეძენილ იქნა ხეზე კვეთის დაზგა. სასწავლო 

პროცესის აქტიური წარმართვისათვის სკოლამ შეიძინა კომპიუტერული ტექნიკა.  

 

                                                                  

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 

  

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა აერთიანებს შვიდ საქალაქო და 

ოცი სოფლის ბიბლიოთეკას. 

ცენტრალური ბიბლიოთეკა 2022 წლის განმავლობაში სულ  მოემსახურა  4993   მკითხველს და 

მათზე გაიცა  51957  ერთეული წიგნი.   
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ბიბლიოთეკებში მოეწყო სხვადასხვა სახის მუდმივი და დროებითი გამოფენები, ჩატარდა 

ღონისძიებები აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. 

ასევე ჩატარდა ღონისძიებები სოფლის ყველა ბიბლიოთეკაში მნიშვნელოვან თარიღებთან 

დაკავშირებით. 

2022 წელს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიერ ბიბლიოთეკებისთვის გამოყოფილი თანხით 

შეძენილი იქნა 433 ერთეული წიგნი ღირებულებით - 4949 ლარი. 

 

აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო     

დრამატული თეატრი 

 

მიმდნარე წელს ჭიათურის აკაკი წერეთლი სახელობის  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრში  განხორციელდა შემდეგი სპექტაკლები:   

27 ოქტომბერს 128–ე თეატრალური სეზონი გაიხსნა  ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის "ბოშების" 

მოტივებზე შექმნილი სპექტაკლით „ბოშები“, დამდგმელი რეჟისორი: კობა სხილაძე. 

სპექტაკლი განხორციელდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით. 

0 ნოემბერს   პრემიერა გაიმართა  ანა იაბლონსკაიას პიესის „მენავეს“-ს მოტივებზე შემქნილი 

სპექტაკლისა „უბრალო ამბავი“. მთარგმნელი, სცენური ვერსიის ავტორი და დამდგმელი 

რეჟისორი დავით ნიკოლაძე. კომპოზიტორები: სანდრო ნიკოლაძე, დავით კაკულია. მხატვარი 

- ლომგულ მურუსიძე, კოსტიუმების მხატვარი - ნუცა ნინო ჭყონია. სპექტაკლი განხორციელდა 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ფინანსური 

მხარდაჭერით. 

ასევე გაიმართა რეჟისორი კობა გოგიძის მიერ  ხალხურ მოტივებზე შექმნილ სპექტაკლს 

„რწყილი და ჭიანჭველა“-ს პრემიერა. სპექტაკლი განხორციელდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ფინანსური მხარდაჭერით.   

ჭიათურის  სახელმწიფო თეატრში წლის ბოლომდე კიდევ ერთი სპექტაკლის პრემიერა 

იგეგემება.  ახალგარზრდა  რეჟისორი გიორგი ქლაინი საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 
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ახალგაზრდობის სამინისტროს პროექტის ფარგლებში თუნჯერ ჯუჯენოღლუს პიესის 

მიხედვით შემქნილ სპექტაკლს „ზვავი“  განახორციელებს. 

 

27-ე სპორტული სკოლა 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის #27-ე კომპლექსურ სპორტულ სკოლაში 14 სპორტის სახეობის 

სექციებში ჩაბმულია 609 ბავშვი, რომელთა სპორტულ აღზრდას ემსახურება 39 

კვალიფიცირებული მწვრთნელი.  

2022 წელს სკოლის ნაკრებმა გუნდებმა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე 

წარმატებით იასპარეზეს  სპორტის სხვადასხვა სახეობაში და დაიკავეს შემდეგი საპრიზო 

ადგილები:   

☛გივი ხვედელიძე (საქ. ჩემპიონატი ცურვაში III ადგილი)  

☛გიორგი ცხადაძე (საქ. ჩემპიონატი ცურვაში I, II, III, III.)  

☛თაკო გვიმრაძე (საქ. ჩემპიონატი ცურვაში II, II, II, III.)  

☛გიორგი კაპანაძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში III ადგილი)  

☛გურამი ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში I ადგილი)  

☛რევაზი სარალიძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში III ადგილი)  

☛ერეკლე ტაბატაძე (ევროპის ჩემპიონატი ჭადრაკში III ადგილი)  

☛ანი ჩაჩანიძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა II ადგილი)  

☛ნინი ციცვიძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა III ადგილი)  

☛თეა კაპანაძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა III ადგილი)  

☛მირანდა კაპანაძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა I ადგილი)  
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☛მირანდა ცხოვრებაძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა III ადგილი) 

☛ თამუნა გოგოლაძე (საქ. ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა III ადგილი) 

☛ ბეჟანი ყობიაშვილი (საქ. ჩემპიონატი, კრივში III ადგილი). 

☛ ლაშა გაგნიძე (საქ. ჩემპიონატი, კრივში I ადგილი) 

☛ნათია ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში II ადგილი) 

☛თენგიზ ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში I, I ადგილი) 

☛ დავით ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში III, III ადგილი) 

☛ერეკლე ტაბატაძე (საქ.  ჩემპიონატი ჭადრაკში I ადგილი)  

☛ლაშა გაგნიძე (ევროპის. ჩემპიონატი, კრივში III ადგილი) 

☛ (დავით ბუხრაშვილის სახელობის რეგიონალური ტურნირი კალათბურთში)  I - ადგილი  

☛გიზო მაჭარაშვილი (საქ. ჩემპიონატი კრივში, III დგილი)  

☛თენგიზ ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში I, I ადგილი) 

☛ნათია ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში I, II ადგილი) 

☛დავით ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში  III ადგილი) 

☛თამარ ასანიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში III, III ადგილი) 

☛ნათია ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში II ადგილი) 

☛ერეკლე ტაბატაძე (საქ.  ჩემპიონატი ჭადრაკში II ადგილი)  

☛გიორგი გაფრინდაშვილი (დავით ბუხრაშვილის სახელობის რეგიონალური ტურნირი 

კალათბურთში) ჭიათურა I - ადგილი  

☛გიზო მაჭარაშვილი (საქ. ჩემპიონატი კრივში, III დგილი)  

☛თენგიზ ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში I, I ადგილი) 
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☛ნათია ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში I, II ადგილი) 

☛დავით ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში  III ადგილი) 

☛თამარ ასანიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში III, III ადგილი) 

☛ნათია ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში II ადგილი) 

☛ერეკლე ტაბატაძე (საქ.  ჩემპიონატი ჭადრაკში II ადგილი)  

☛თენგიზ ჩინჩალაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში II, II ადგილი) 

☛მანუჩარ ყიფშიძე (საქ. ჩემპიონატი, ძალოსნობაში I ადგილი) 

☛გურამ ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი, ძალოსნობაში III ადგილი) 

☛გიორგი კაპანაძე (საქ. ჩემპიონატი, ძალოსნობაში II ადგილი) 

☛რევაზი სარალიძე (საქ. ჩემპიონატი, ძალოსნობაში II ადგილი) 

☛გიორგი ცხადაძე (საქ. ჩემპიონატი, მძლეოსნობაში II ადგილი) 

☛მირანდა კაპანაძე (ევროპის ჩემპიონატი, თავისუფალი ჭიდაობა II ადგილი) 

☛რევაზი სარალიძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში II ადგილი)  

☛მანუჩარ ყიფშიძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში III ადგილი)  

☛გიორგი კაპანაძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში III ადგილი) 

☛გურამ ჩუბინიძე (საქ. ჩემპიონატი ძალოსნობაში II ადგილი) 

☛ლაშა გაგნიძე (ევროპის ჩემპიონი III ადგილი) 

☛მირანდა კაპანაძე (ევროპის ჩემპიონი თავის.ჭიდაობა II ადგილი)                                 

9 აპრილის ქუჩაზე არსებულ სტადიონზე მოეწყო ხელოვნური საფარი და განათება თანხით 

35774 ლარი. ჭავჭავაძის ქუჩაზე განხორციელდა კალათბურთის დარბაზის რეაბილიტაცია 
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თანხით 70595 ლარი.  ასევე საკალთბურთო დარბაზის გარე ფასადს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია 

ღირებულებით 4956 ლარი. 

2022 წელს  სპორტული სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 კალათბურთში, დავით ბუხრაშვილის  სახელობის რეგიონალური ტურნირი. 

 ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში,  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის თასი. 

 კრივში, ცნობილი ქართველი მოკრივეების თენგიზ ჯაოშვილის და სპარტაკ ასანიძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი. 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ 

2022 წლის საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში ჭიათურის მუნიციპალიტეტიდან გასაწვევი იყო 

30 წვევამდელი, აქედან: 

✔ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში გასაწვევი იყო 4  

წვევამდელი, ჩარიცხულია 6 წვევამდელი; 

 ✔ თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევი იყო 25 წვევამდელი, 

ჩარიცხულია - 25. 

გარდა ამისა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ჩაირიცხა 2 წვევამდელი. 

არასამხედრო, ალტერნატიულ შრომით სამსახურში 3 წვევამდელი, ვადიან სამხედრო 

საკონტრაქტო სამსახურში 3 წვევამდელი. ნებაყოფილობით რეზერვში გაწვეულია 1 

წვევამდელი, სულ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახურის მიერ გაწვეული იქნა 40 წვევამდელი. 
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✦✦✦    ✦✦✦    ✦✦✦ 

2022 წელს მიღწეულ წარმატებებში, განხორციელებულ პროექტებსა  და ღონისძიებებში დიდია 

მთავრობის, მაჟორიტარი დეპუტატის, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, იმერეთის 

სამხარეო ადმინისტრაციის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და  მერიის როლი.   

აღსანიშნავია, რომ  მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ერთობლივი  პროექტი განხორციელდა 

კომპანია  „ჯორჯიან მანგანგანეზის“  აქტიური ჩართულობით. 
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                          2022 წლის მნიშვნელოვანი პროექტები  

 

,,განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში  განხორციელებული სამუშაოები 
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,,საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის" ფარგლებში -კაცხის 

სვეტთან მისასვლელ საავტომობილო გზას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 
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მაღაროელთა მოედნისა და ნინოშვილის ქუჩის დამაკავშირებელ ხიდს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 
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„საკურას ხეივანი” და ,,გედების ტბა“  
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ჭიათურის შემოსასვლელში, სოფელ ნავარძეთის ტერიტორიაზე, ქალაქზე გადმოსახედი სივრცე 

- „მარიკას სკვერი“ მოეწყო. 
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ქალაქის ისტორიულ ადგილას, სადაც 1892 წელს საქართველოში პირველი ჩოგბურთის კორტი 

მდებარეობდა - ღია მუზეუმი გაკეთდა. 
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ტოლსტოის ქუჩაზე, ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე ახალი, თანამედროვე ტიპის 

სპორტული მოედანი გაიხსნა

 

 

მიმდინარე  პროექტები:  

„საშევარდნოს კლდეზე“  ქალაქზე გადმოსახედი სივრცის მოწყობა დაიწყო 
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რეკრეაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა მიმდინარეობს ყოფილი პიონერთა სასახლის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

 

 


