
 
 
 
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  2022 წლის ბიუჯეტის კაპიტალური პროექტების  დანართი 
   
 
 

კოდი დასახელება ფაქტი 
2020  
წლის 

2021 
წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

პროექტ
ი 

2023 წელი 
პროგნოზ

ი 

2024 წელი 
პროგნოზ

ი 

2025 წელი 
პროგნოზ

ი 

02 01 02 ახალი გზების 
მშენებლობა 
,კაპიტალური 
რეაბილიტაცია 

10711.1 12924.6 2785.446 2043 3332.8 4710 

02 01 04 ხიდებისა და 
მოაჯირების 
აღდგენა 
რეაბილიტაცია 

86.8 6.7 0.767 0 0 0 

02 01 05 საყრდენი 
კედლების აღდგენა 
რეაბილიტაცია 

542.1 174.8 37.374 100 100 100 

02 01 06 ფეხით 
მოსიარულეთათვის 
გადასასვლელების , 
კიბეების და 
მოედნების მოწყობა 

816.3 842 33.979 0 0 0 

02 02 02  წყალმომარაგების 
სისტემის 
მშენებლობა 
რეაბილიტაცია  

207.1 36.3 0 0 0 0 

02 03 02 გარე განათების 
ახალი წერტილების 
მოწყობა 

373 0 0 0 0 0 

02 04 02 მუნიციპალური 
ტრანსპორტის 
განახლება 

  0 0 0 0 

02 05 ავარიული 
შენობების და 
სახლების 
რეაბილიტაცია 

99.7 109.5 0 0 0 0 

02 06 01 მრავალსართულიან
ი სახლების 
ლიფტების 
რეაბილიტაცია 

0 25 0 0 0 0 

02 06  
02 

საცხოვრებელი 
სახურავების 
რეაბილიტაცია 
სახურავის მასალის 
შეძენა 

0 118.5 0 0 0 0 

02 06 03 საცხოვრებელი 
სახლებისა და 
ფასადების აღდგენა 

208 995.4 119.62 100 300 300 

02 07 01 მწვანე ნარგავების 
განაშენიანება 
სკვერების მოვლა-
პატრონობა 

343.2 1463.4 148.78 200 200 200 

02 07 02 სოფლის 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

988.6 1198.6 0 0 0 0 



02 08 სასაფლაოების 
მოვლა, შემოღობვა 

0 73.9 0 0 0 0 

03 03 კაპიტალური 
დაბანდებები 
დასუფთავების 
სფეროში 

 124 170 170 170 170 

03 04 სანიაღვრე არხები 89 330.8 103.835 103.8 105 103.8 
04  02  სკოლამდელი 

დაწესებულებების 
აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა 

1302.6 4.4 0 0 0 0 

04 03 საჯარო სკოლების 
რეაბილიტაცია 

19.9 0 0 0 0 0 

05 01  სპორტული 
ობიექტების 
რეაბილიტაცია 

57.1 656.1 306.49 306.49 306.49 306.49 

05 02 03 კულტურის 
ობიექტების 
აღჭურვა 
რეაბილიტაცია 

0 1193.8 0 0 0 0 

 
 
 
 
   

კოდი 

პროგრამის 
დასახელება  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 01 2857.566       

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური  

პროგრამის აღწერა  

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 
ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან 
დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი 
გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი 
სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და 
თანადაფინანსებას. 
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, 
დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება 
შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. 
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის 
მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების 
აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. 
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: 
- გზების მიმდინარე შეკეთება; 
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; 
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 
მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და 
ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 
ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.  
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- 
რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების 
გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.  



პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა 
მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან 
დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და 
მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების 
მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის 
ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული 
გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების 
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა 

 
 

კოდი 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 01 
02 

2785.446       

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 
ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, 
მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს 
წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი 
ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და 
დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% 
აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები 
რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს 
შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან 
ეზოების დატბორვას.   
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა 
მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) 
რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; 
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული 
გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების 
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა 
 

 
 

N დასახელება  სულ ღირებულება 

1.  
სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 87394 

2.  სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის 
რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 

81720 

3.  
სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
69702 

4.  
სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-

სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 
(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 

120576 



5.  
სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან 
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება 

გაფორმებულია) 
72499 

6.  სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია. 
(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 

57592 

7.  
სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-

დვალაშვილების გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება 
გაფორმებულია) 

48213 

8.  
სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბანის გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 53571 

9.  
სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან 

აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 
(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 

107402 

10.  
სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
20817 

11.  
სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
32681 

12.  
სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 32600 

13.  
სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
96700 

14.  
სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
100220 

15.  
სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის 

რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 102577 

16.  
სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
28400 

17.  
სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
42400 

18.  
გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 69109 

19.  
სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის 

მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 

91750 

20.  
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
34750 

21.  
სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
40000 



22.  
სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება 

(ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
130630 

23.  
სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის 
რეაბილიტაცია 138467 

24.  
სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 
81580 

25.  
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე 

მისასვლელი გზის მობეტონება 32000 

26.  
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის 

რეაბილიტაცია  
40432 

27.  
სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია 203393 

28.  
სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური 
საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის 

აღდგენა  
53719 

29.  საზედამხედველო ხარჯი 300000 

30.  თანადაფინანსების ხარჯი 342242 

31.  სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 
მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები 

5000 

32.  
სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების  უბანში 

მიასასვლელი   500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები 
1800 

33.  
სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 

300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები 1200 

34.  
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე 
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
472 

35.  
სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო 

გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

472 

36.  
სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

649 

37.  
ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - 
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 

გაფორმებულია) 
472 

38.  

ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის 
მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის 

საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

39.  
სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ 

გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

472 

40.  
სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

472 



41.  

სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ 
მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

472 

42.  
სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო 

გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

43.  
სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 

გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

44.  

სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი 
კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-

ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

45.  
სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო 
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
590 

46.  

სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების 
უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

944 

47.  
სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 

გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

48.  
სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

49.  
სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე  გზის მოწყობის 
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
708 

50.  
სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

51.  
ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

52.  
სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

53.  

სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში ფრიდონი 
ჩუბინიძის სახლთან დაახლოებით 100 გრძ. მ. გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 



54.  

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში 
ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

55.  

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში ორ მონაკვეთზე 
საუბნო გზის დაახლოებით 400 გრ. მტ გზის 
მოწყობისსაპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

56.  

სოფელ მანდაეთში თედორიშვილების უბნიდან  
მჭედლების უბანში მისასვლელი დაახლოებით 500 გ. 

მეტრი  გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

944 

57.  

სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის 
სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე 

ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

58.  
სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

59.  
სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების 700გრძ.მ-ზე გზის 

გაგრძელების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

60.  
სოფელ რცხილათში მარუაშვილების ჩასახვიდან ხიდამდე 

120გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

61.  
სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1770 

62.  
სოფელ ბიღაში (აბაროული)გოგოლაძეების უბანში 
300გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
590 

63.  

სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის 
დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - 
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 

გაფორმებულია) 

590 

64.  

სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 
150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის 
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

65.  

სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია 
ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

1770 



66.  

სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის 
მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

590 

67.  
სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

68.  

სოფელ პერევისაში წერეთლების  უბნიდან ეკლესიასთან 
ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

590 

69.  

სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 
500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

767 

70.  

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების 
უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

590 

71.  
სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

72.  
სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე  

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

73.  

სოფელ  ითხვისში ბიბიაშვილების  უბანში საუბნო გზის  
სარეაბილიტაციო მონაკვეთი  500 გრძ.მ.-საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

944 

74.  
სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი 

გზის 4500გრძ.მ. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

5192 

75.  

სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების 
უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - 
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 

გაფორმებულია) 

5428 

76.  
სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

77.  
ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის   მოწყობის 
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
1180 

78.  
სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 



79.  
სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

80.  

სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, 
უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან  

1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1298 

81.  

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა 
ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

2360 

82.  

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა 
ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

1180 

83.  
სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე  გზის 

რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

84.  

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-
ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

1180 

85.  

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს 
უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე  გზის საპროექტო 
- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 

გაფორმებულია) 

590 

86.  
სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-

ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

87.  
სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

88.  
სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

89.  

სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 
100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. 
გაფორმებულია) 

472 

90.  
სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე 

გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 



91.  
სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო 

გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

92.  
სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600  გრძ.მ-ზე   

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1062 

93.  
სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1180 

94.  
სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის 

რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

708 

95.  
სოფელ პერევისაში  ცხადაძეების უბანში  300მ-იანი გზის 

მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

96.  
სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის 

რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

1888 

97.  
სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ 
გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 
944 

98.  
სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის 

რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 

590 

 სულ    ჯამი 2785446 

 
 
 
    

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 

2022 წლის დაფინანსება    
(ათას ლარში) 

02 01 04 0.767 

პროგრამის 
განმახორციელებ
ელი  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის 
აღწერა და 
მიზანი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და 
მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება.  აღნიშნული 
პროგრამით განხორციელდება  სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია) 
 
 

 
 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 

2022 წლის დაფინანსება    
(ათას ლარში) 

02 01 05 37.374 

პროგრამის 
განმახორციელებ
ელი  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 
სამსახური. 



ქვეპროგრამის 
აღწერა და 
მიზანი 

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 
განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას 
(ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და 
მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს 
აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.  
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან 
საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და სამუშაოები დასრულდება 
2022 წელს). აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის 
საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 
2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული 
საყრდენი კედლის, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154  ღუღუნიშვილი ზურას სახლთან საყრდენი კედლის, 
ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N 38-ის მიმდებარედ ზურა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში 
ბელიაშვილის ქ.N 2 თამაზი უკლებას სახლთან საყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ#24 შმაგი 
სამხარაძის სახლთან საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან 
საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის  40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე, 
ერისთავის ქ.#47 ფაშოღლი თენგიზის სალის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ თვალუეთში ნიკა 
ბიწაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.N5 -თან საყრდენი კედლის,  მუხაძის ქ.N10-თან  ლევან 
სამყურაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, ფრანგიშვილის ქN35-თან ვასო ჭეიშვილის სახლთან 
საყრდენი კედლის, 9 აპრილის ქ#5 მამუკა მაღრაძის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ სალიეთში 
თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.#11მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ 
ნავარძეთში მუხრანი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ. N14 ჩაჩანიძე თენგიზის 
სახლთან ორ მონაკვეთზე სარდენი კედლის, თბილისისქ#7-ში მერაბი აჭარაძის სახლთან საყრდენი 
კედლის, მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან  სარდენი კედლის, სოფელ ჭალისუბანში 
რამაზი ყაველაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში გულო ფხალაძის სახლთან 
სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ 
მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის  სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება. 
 

 
 
 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების 
მოედნების მოწყობა. 

2022 წლის დაფინანსება    
(ათას ლარში) 

02 01 06 33.979 

პროგრამის 
განმახორციელებ
ელი  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის 
აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა 
გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად 
წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც  ხმარდება  პროექტირებასა 
და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას.  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება ქ. ჭიათურაში 
ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და 
სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს).  ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები 
განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო 
სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის 
მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის საპროექტო -
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 
 

 
 
 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 06  119.620      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა 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. 
 
პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების 
განვითარებას როგორიცაა:  
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 
 2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა. 
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა 
კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. 
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი 
სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას 
ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის 
გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- 
შეკეთების) სამუშაოებს. 
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.  
 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 06 
03 

119.620      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა 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  
ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის,  
ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, და ქ. 
ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. 
სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს.   

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 07  148.780      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და 
ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის 
ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია 
დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს 
მწვანე ნარგავების განაშენიანება. 
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 
 

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მწვანე ნარგავების განაშენიანება  სკვერების მოვლა-

პატრონობა 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 07 
01 148.780      



ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და 
ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება ქალაქის 
შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები 
და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები  ტენდერი გამოცხადებულია 2021 
წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს 
მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი 
გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში 
საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების,  
ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის 
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად. 
 

 
 
 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი კაპიტალუ 
რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში  

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

 03 

03  170.0  

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე  დამატებით  განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება  
საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა. 
 

 
 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სანიაღვრე არხების აღდგენა  

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

 03 

04 103.835  

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, 
რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის 
რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სოფელ 
ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს  მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის 
მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, 
სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს 
ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან  
სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე 
არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

 
 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია 
მშენებლობა 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

05 01 03 306.490 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებ
ელი სამსახური 

                       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამსახური. 



ქვეპროგრამის 
აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის 
ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია 
სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 
განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის და უნივერმაღის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე საცურაო აუზის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

 


