
                                                             კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი                                                      ათასი ლარი

კოდი დასახელება
პროექტის 

სავარაუდო 
ღირებულება

ფაქტი 2018  
წლის 

2019 წლის გეგმა
2020 წლის 
პროექტი

2021 წელი 
პროგნოზი

2022 წელი 
პროგნოზი

2023 წელი 
პროგნოზი

02 01
საგზაო 
ინფრასტრუქტურ
ის განვითარება

40625.425 4287,566 14385,259 3368.90 4475,8 6325,8 7381,8

02 01 
02

ახალი გზების 
მშენებლობა 
,კაპიტალური 
რეაბილიტაცია

43492.83 4287,566 14366,259 6236.305 4275.8 6125.8 7181.8

02 03 გარე განათება 480.0 0 0 480,0 0 0 0

02 03 
02

გარე განათების 
ახალი 
წერტილების 
მოწყობა

639.160 79,580 79,580 480.0 0 0 0

02 06
ბინათმესაკუთრე
თა ამხანაგობის 
განვითარება

7834.691 357,614 2427,077 1000,0 1350,0 1350,0 1350,0

02 06 
03

საცხოვრებელი 
სახლებისა და 
ფასადების 
აღდგენა

5541.107 258,613 2324,943 1000,0 1350,0 1350,0 1350,0

02 07
მუნიციპალიტეტი
ს კეთილმოწყობის 
ღონისძიებები

385.8 0,0 0,0 385.800 0,0 0,0 0,0

02 07 
01

მწვანე ნარგავების 
განაშენიანება 
სკვერების მოვლა-
პატრონობა

385.0 0,0 0,0 365.800 0,0 0,0 0,0

02 08
სასაფლაოების 
მოვლა, 
შემოღობვა

20.0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

04 00 განათლება 1951.866 72,034 617,332 212,5 400,0 350,0 300,0

04 01 
02 

სკოლამდელი 
დაწესებულებები
ს აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა

1951.866 72,034 617,332 212,5 400,0 350,0 300,0

  

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის 
პროგრამა 02 01

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2023 წლები
   



პროგრამის მიზანი:

 საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის 
შეუფერხებელი გადაადგილება

   
პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 
კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი 
. მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 30 
პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. 

 
   
პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება სულ
2020 
წელი

2021 
წელი

2022 
წელი

2023 
წელი

გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 20953.3
    

3368.9
4276,

8
6125,

8
7181,

8

სახელმწიფო ბიუჯეტით 2867.405
2867,40

5

სულ პროგრამა
23823.70

5

    
6236,30

5

4276,
8

6125,
8

7181,
8

 
  

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები   
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ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 
01 
01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

    

არის ქვეპროგრამა ახალი?           კი/ არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერია (-ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, 
არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური)
   
დაფინანსების წყარო                                                                                                 ლარი

დასახელება
2020 
წელ

ი

მუნიციპალური ბიუჯეტი
3368
.900

სახელმწიფო ბიუჯეტით
2867
.405

სულ ქვეპროგრამა  
6236
305 

   

      

   

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის 
უმეტესობპროექტის მიზანია თანდატანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 
2020 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 15კილომეტრი გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო 
საინჟინრო მონიტორინგის შესყიდვა. 

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით



N

დასახელება 
გრძივი 
მეტრი

ერთეულ
ის ფასი

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

ითხვისში 
მეგრელიშვილების უბანში 
გზის 
სარეაბილიტაციოსამუშაოე
ბი 210 185.95 39049

2
კაცხში ხვადაბუნის უბანში 
გზის მოწყობის სამუშაოები 320 129.78 41529

3

ზედუბანი კეკენაძეების 
საუბნო გზის მოწყობის 
სამუშაოები 270 156.32 42206

4

ბერეთისაში გლახინეების 
უბანში გზის მოწყობის 
სამუშაოები 300 155.53 46658

5

ქვედა ბერეთისაში ქვედა 
კვიჟინაძეების უბანში გზის 
მოწყობის სამუშაოები 340 128.56 43710

6

ქვედა ჭალოვანში ზედა 
მაჭარაშვილების უბანში 
გზის მოწყობის სამუშაოები 260 132.82 34534

7

თაბაგრებში ახალი 
დასახლების საუბნო  გზის 
მოწყობის სამუშაოები 210 201.23 42258

8

კვახაჯელეთის საუბნო 
გზაის მოწყობის 
სამუშაოები 230 130.43 30000

9

წირქვალში მიროტაძეები 
უბანში გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 350 130.07 45523

10

წირქვალში ხიჭუების 
უბანში გზის მოწყობის 
სამუშაოები 980 140.89 138073

11 სოფელ სვერში 
ხოსიკიშვილების უბანში 
(ჭის ბეგი; დაბლა 

260 130.50 33929



უბანი;სასაფლაოს გზაზე) 
ბეტონის საფარის მოწყობა 

12

სოფელ პერევისაში 
ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 260 158.68 41258

13

სოფელ გეზრულში 
მანჩხაშვილების უბანში 
საუბნო გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 180 163.07 29353

14

სოფელ გეზრულში 
ლომიძეები - კაციების 
უბანში საუბნო გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 200 155.93 31185

15

სოფელ ითხვისში 
კობერიძეები-
დვალაშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 220 132.09 29059

16

სოფელ ბჟინევში 
დვალაშვილები-
აბდუშელიშვილების 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 240 156.97 37672

17

სოფელ წირქვალში სკოლის 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 190 131.11 24911

18

სოფელ ხალიფაურში 
მასხარაშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 160 133.90 21424

19

სოფელ ხალიფაურში 
გიგილიშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 160 129.37 20699

20

სოფელ ხალიფაურში 
სკოლის უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 150 153.45 23017

21

სოფელ ქვედა ჭალოვანში 
ქვედა მაჭარაშვილების 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 150 134.31 20147



22

სოფელ ქვედა ჭალოვანში 
ხვედელიძეების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 170 130.88 22249

23

სოფელ საკურწეში 
ბიწაძეები, უნდიაშვილების 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 230 202.26 46520

24

სოფელ საკურწეში 
მოდებაძეების (უნაგერა) 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 220 159.36 35059

25

სოფელ ქვაციხეში 
ხვედელიძეების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 120 157.49 18899

26

სოფელ რცხილათში 
ჩელტივაკის უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 210 169.60 35615

27

სოფელ რცხილაში 
ჩაფიძეების უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 240 157.57 37816

28

სოფელ რცხილათში 
გოგსაძეების უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 200 157.79 31558

29

სოფელ ნავარძეთში 
ბარათაშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 290 129.96 37688

30

სოფელ სალიეთში საუბნო 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 180 128.99 23218

31

სოფელ მოხოროთუბანი 
აზნარაშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 240 178.68 42884

32

სოფელ თვალუეთში 
ხელოსნიშვილების უბანში   
ბეტონის საფარის მოწყობა 150 129.09 19364

33 სოფელ ცხრუკვეთში 
სასაფლაოსთან 

260 129.83 33757



მისასვლელი გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 

34

 სოფელ ცხრუკვეთში 
ფხალაძეები-ჭარელიძეების 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 220 158.56 34883

35

სოფელ ცხრუკვეთში სერის 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 260 131.09 34084

36

სოფელ სვერში მაქიზეთის 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 240 130.92 31420

37

სოფელ სვერში ტრიბუჩების 
უბანში გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა 310 132.30 41014

38

სოფელ ზოდში 
იობაშვილების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 200 152.20 30439

39

სოფელ მოხოროთუბანი 
გაბრიჭიძეების უბანში 
გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა 150 176.77 26516

40

სოფელ თვალუეთში 
პაატაშვილები მადოურის 
უბნების დამაკავშირებელი 
გზის მოწყობა 600 173.32 103992

41

სოფელი ითხვისი 
მეგრელიშვილები-
ბეგიაურის 
დამაკავშირებელი გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 1220 195.64 238675

42

სოფელი ქვაციხე 
ჩუბინიძეების უბნის გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 820 252.23 206831

43 სოფელ თვალუეთში 
ლევანაშვილების უბნის 
გადასახვევიდან და 
პაატაშვილები 
ურიიშვილების უბნების 

550 174.99 96247



დამაკავშირებელი საუბნო 
გზის მოწყობა 

44

სოფელ სკინდორის 
ცენტრალური გზის 
მოწყობა 590 189.67 111908

45

სოფელ ცხრუკვეთში 
შუაკუთხის უბანში გზის 
მოწყობა 490 160.79 78785

46

სოფელ ნიგოზეთში 
კუპატაძეები 
ცხოვრებაძეების უბანში 
არსებული საუბნო გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 430 222.79 95799

47

სოფელ თაბაგრებში 
კენჭოშვილების საუბნო 
გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 460 232.35 106879

48

სოფელ ითხვისში 
მეგრელიშვილების უბანში 
გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 430 237.08 101943

49

სოფელ ცხრუკვეთში 
ფხალაძეები ჭარელიძეების 
უბანში სასაფლაოსკენ 
მიმავალი გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 520 190.35 98982

50

მერევში ეკლესია სკოლის 
საუბნო გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 490 161.24 79009

51

სოფელ წირქვალში 
გურულების უბანში გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 520 162.97 84745

52

სოფელ თაბაგრებში 
სკოლისა და ბაღის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
არსებული საუბნო გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 380 191.78 72877



53

სოფელ ზოდი წირქვალის 
დამაკავშირებელი გზის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 320 207.27 66325

54

სოფელ უსახელოში 
ფხალაძეების 
მოსაცდელიდან 
ცერცვაძეების უბნამდე 
გზის რეაბილიტაციის 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოები 3000 5.00 15000

55

სოფელ უსახელოში  
მთავარანგელოზის 
ეკლესიამდე მისასვლელი 
გზების  (მაჭავარიანების და 
ტალახაძეების უბნიდან ) 
მობეტონების საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოები 1000 5.00 5000

56

ჭალის უბანში ორ 
მონაკვეთზე გზის 
მობეტონების სამუშაოების 
პროექტირება 100 5.00 500

57

ნიგოზეთში  
ტატუნიშვილების უბნის 
გზის პროექტირება 1300 4.62 6000

58
საინჟინრო მონიტორინგი 
თანხა 1 150000.00 150226

59 თანადაფინანსება რგფ 1 250000.00 250000

60

სოფელ მღვიმევის 
გადასახვევიდან სოფლის 
ცენტრამდე მისასვლელი 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 292676

61

სოფელ მოხოროთუბნის 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 300000

62

სოფელ მერევი ნიგოზეთის 
(ბირთველიშვილები-
წერეთლების უბანი) 
სავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 300000



63

კაცხის გადასახვევიდან 
სკოლამდე მისასვლელი 
გზის რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 126906

64

სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის 
ასახვევიდან ეკლესიამდე 
მისასვლელი 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 591794

65

სოფელ ითხვისის 
მარაროდან სოფელ 
ითხვისის ახალ 
დასახლებამდე 
მისასვლელი 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 533444

66

სოფელ ნიგოზეთის 
სასოფლო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 178529

67

სოფელ კალაურის 
სასოფლო გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 285565

68

სოფელ ითხვისში 
კაპანაძეების უბნის 
ჩასახვევიდან  
ხახიშვილების უბნამდე 
მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სახ. 
ბიუჯე

ტი 258491

 სულ    ჯამი   6236305

N ინდიკატორის აღწერა საბაზისო 
მაჩვენებელი

მიზნობრივი 
მაჩვენებელი

ცდომილების 
მაჩვენებელი

აღწერა

1
რეაბილიტირებული 
გზები

 160კილომეტრი  175კილომეტრი  0  

 მოსალოდნელი  
შედეგის 

შეფასების 
ინდიკატორი

 



კოდი
2020 წლის 

დაფინანსება
 ათას ლარში

2020-2023 წლის 
დაფინანსება
 ათას ლარში

ქვეპროგრამი
ს დასახელება 

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების 
მოწყობა

480,0 630,0

ქვეპროგრამი
ს 
განმახორციე
ლებელი 

ა(ა)იპ -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამი
ს აღწერა და 
მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა 
და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

განათებული ქუჩები და გზები.

N ინდიკატორის 
აღწერა

საბაზისო 
მაჩვენებელი

მიზნობრივი 
მაჩვენებელი

ცდომილების 
მაჩვენებელი

აღწერა

 1
სრულად 
განათებული 
ქალაქი

 95%  100%  1%

 მოსალოდნელი  
შედეგის 

შეფასების 
ინდიკატორი

 2 განათებული 
მანძილი  0  12 კმ  0



კოდ
ი

2020 წლის 
დაფინანსება
 ათას ლარში

2020-2023 
წლების 

დაფინანსება
 ათას ლარშიქვეპროგრამის 

დასახელება 

02 06 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 
განვითარება

1000,0     
        
5650,0      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელ
ი

ა(ა)იპ -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, 
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  
სამსახური

ქვეპროგრამის 
აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და 
ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და 
კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები 
მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი 
ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა 
პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი 
შედეგი

ბუნებრივი მოვლენებისაგან დაცული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
კორპუსები

N ინდიკატორის 
აღწერა

საბაზისო 
მაჩვენებელი

მიზნობრივი 
მაჩვენებელი

ცდომილების 
მაჩვენებელი

აღწერა

 

 ბუნებრივი 
მოვლენებისაგან 
დაცული 
მრავალსართულიანი 
კორპუსების 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
რაოდენობა

25 30  3%  

 მოსალოდნელი  
შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი

      



კოდ
ი

2020 წლის 
დაფინანსება
 ათას ლარში

2020-2023 
წლების 

დაფინანსება
 ათას ლარშიქვეპროგრამის 

დასახელება 
02 06 

03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების 
აღდგენა

1000,0     5650,0      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელ
ი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის 
აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც 
გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული 
იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა N4, N18; 9 აპრილის 
ქუჩაN30, N30ა, N32; აღმაშენებლის ქუჩა N31 N100,N104 N106, N89; ჭანტურიას  
ჩიხის N1; ჭანტურიას ქუჩა N4, N6, N10, N14-სმრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
სახლების ფასადების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი 
შედეგი

ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი დაცული 
საცხოვრებელი კორპუსი.

N ინდიკატორის 
აღწერა

საბაზისო 
მაჩვენებელ
ი

მიზნობრივ
ი 
მაჩვენებელ
ი

ცდომილები
ს 
მაჩვენებელი

აღწერა

 

 ბუნებრივი 
მოვლენებისაგან 
დაცული 
მრავალსართულიან
ი კორპუსების 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
რაოდენობა

25 40  3%  

 მოსალოდნელი  
შედეგის 

შეფასების 
ინდიკატორი

      

კოდ
ი

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

პროგრამის 
დასახელება  02 

07 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 
ღონისძიებები 385.8 

პროგრამის 
განმახორციელებელ
ი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური



პროგრამის აღწერა 
და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და 
მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-
განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის 
ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები

მოსალოდნელი 
შედეგი

ქალაქის გაუმჯებესებული იერსახე.

შეფასების 
ინდიკატორი

კოდ
ი

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ქვეპროგრამის 
დასახელება  02 

07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების 
მოვლა პატრონობა 385.8 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელ
ი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და 
მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-
განაშენიანება 105800 ლარი,  2007 წლამდე  ყოფილი სააქციო საზოგადოება 
ჭიათურმანგანუმის მიერ დაზიანებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და 
მოვლა-პატრონობისათვის 30000 ლარი,  სკვერებისა და პარკების მოხატვა 50000 
ლარი, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები 200000 ლარი.

მოსალოდნელი 
შედეგი

ქალაქის გაუმჯებესებული იერსახე.

შეფასების 
ინდიკატორი

გამწვანებული  გარემო და მოხატული სკვერები

კოდ
ი

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

პროგრამის 
დასახელება  02 

08
სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა 20.0 



ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელ
ი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპპროგრამის 
აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, 
ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი 
შედეგი

სასაფლაოების შემოღობვისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია

შეფასების 
ინდიკატორი

მზა სამი პროექტი

                                                                                                                                                                                                                      

კოდი
2020 წლის 

დაფინანსება
 ათას ლარში

2020-2023 
წლების 

დაფინანსება
 ათას ლარში

ქვეპროგრამი
ს დასახელება 

04 01 02 

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

212.5 1262,5

ქვეპროგრამი
ს 
განმახორციე
ლებელი 

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, 
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამი
ს აღწერა და 
მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 
რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ 
შორის:2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 
ხელმისაწვდომობაში.

მოსალოდნე
ლი შედეგი

აშენებული ბაღი  სოფელ ქვაციხეში

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობა



N ინდიკატორის 
აღწერა

საბაზისო 
მაჩვენებელი

მიზნობრივი 
მაჩვენებელი

ცდომილების 
მაჩვენებელი

აღწერა

 
 აშენებული 
ბაღის 
რაოდენობა

0 1 0
 ბაღის აშენება 
დამოკიდებულია 
მეწარმის 
კეთილსინდისიერებაზე

 მოსალოდნელი  
შედეგის 

შეფასების 
ინდიკატორი

   

გივი მოდებაძე

მერი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია


