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სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, საქართველოს ორგანული კანონის
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24–ე მუხლის
მე–2 პუნქტის და
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით დამტკიცებული
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმები“ს პირველი მუხლის მე-9 და მე-10 პუნქტების შესაბამისად, განიხილა სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი
პროექტების მოწონების საკითხი და
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1. მოწონებულ იქნას სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები, დანართი №1.

დანართი №1
№

მუნიციპა
ლიტეტი

1

2

თემი / სოფელი და ბიუჯეტი

3

პროექტის დასახელება

6

სავარა
უდო
ღირე
ბულე
ბა
7

თანადაფ
ინანსება

8

1

2

3

4

5

სამტრედია

სამტრედია

სამტრედია

სამტრედია

სამტრედია

ნაბაკევის ადმ. ერთ /სოფელი
ჩხენიში/ 16000 ლარი.

ნაბაკევის ადმ. ერთ/ სოფელი
ნაბაკევი/ 16000 ლარი.

ნაბაკევის ადმ. ერთ /სოფელი
ხუნჯულაური/ 12000 ლარი.

ეწრის ადმ. ერთ /სოფელი
გვიმრალა/ 12000 ლარი.

ღანირის ადმ. ერთ /სოფელი
ღანირი/ 20000 ლარი

1. სოფლის ცენტრში, საჯარო
სკოლის წინ სკვერის მოწყობა.

13500

2. გარე განათების მოსაწყობად
2000მეტრი (2X16სიპ) ელ სადენის
შეძენა.

2500

1. სკოლის მიმდებარე
ტერიტორიაზე სავარჯიშო
ინფრასტრუქტურის (სპორტული
ტრენაჟორები) მოწყობა და
შემორაგვა;
2. ნაბაკევიდან ხუნჯულაურის
წყაროს მიმართულებით და
მუზეუმიდან ნინუაკუთხის
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.
1. ე.წ. „ხუნჯულაურის წყაროს“
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა;

8000

2. ე.წ „ხუნჯულაურის წყაროზე“
სკვერის მოწყობა.

8000

1. საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილის რეაბილიტაცია.

6000

2. სკოლის და კულტურის ობიექტის
მიმდებარედ არსებული საწრეტი
არხის რეაბილიტაცია და
ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

6000

1. ადმინისტრაციული შენობისთვის
სველი წერტილის მოწყობა

8000

2. ღანირის დასაწყისიდან წმინდა
გიორგის ეკლესიამდე, ღანირის
ცენტრიდან ე.წ. „ნაბოსტნარის“
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.

12000

8000

4000

6

სამტრედია

ღანირის ადმ. ერთ /სოფელი
ჭაგანი/ 16000 ლარი.

სოფ. ჭაგანში ე.წ. ,,ქაჯაიების
უბანში", ჭაგანი-ღანირის, ჭაგანიდიდი ჯიხაიშის, ჭაგანიმიწაბოგირას და ჭაგანი-პატარა
ჯიხაიშის მიმართულებით გარე
განათების მოწყობა.

16000

7

სამტრედია

მელაურის ადმ. ერთ/სოფელი
მელაური/ 12000 ლარი.

1. მელაურის თემში მდებარე
შენობის (ბიბლიოთეკა, ადმ. შენობა)
რეაბილიტაცია (ერთობლივი
საპროექტო წინადადება).

8000

15000

2. ტაძრის მიმდებარედ
მოსაცდელის მოწყობა

4000

8

სამტრედია

ბაშის ადმ. ერთეული /სოფ.
ბაში/ 20000 ლარი.

ბაშის ცენტრალურ გზაზე, სოფლის
დასაწყისიდან საყულიის
საზღვრამდე გარე განათების
მოწყობა.

20000

9

სამტრედია

იანეთის ადმ. ერთეული სოფ.
იანეთი/ 20000 ლარი.

ნახშირღელე-ქუთაისი-სამტრედიის
ავტომაგისტრალიდან იანეთიჯიხაიშის ავტომაგისტრალის
მიმართულებით ელ-ბოძების
დაყენება და გარე განათების
მოწყობა.

20000

10

სამტრედია

დიდი ჯიხაიშის ადმ.
ერთეული სოფელი დიდი
ჯიხაიში/ 20000 ლარი.

სოფლის ცენტრიდან ე.წ. ლეჟავების
ქუჩის მიმართულებით და სოფლის
ცენტრიდან ე.წ. ვაშაკიძეების ქუჩის
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.

20000

11

სამტრედია

საჯავახოს ადმ. ერთ /
სოფელი პირველი
ნიგორზღვა/ 12000 ლარი.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

12000

12

სამტრედია

საჯავახოს ადმ. ერთ /სოფელი
მეორე ნიგორზღვა/ 10000
ლარი.

შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვა.

10000

13

სამტრედია

საჯავახოს ადმ. ერთ/ სოფელი
ჭოგნარი/ 12000 ლარი.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

12000

14

სამტრედია

გამოჩინებულის ადმ. ერთ.
სოფ. გამოჩინებული/ 10000
ლარი.

სოფლის კლუბის და ბიბლიოთეკის
შენობის რეაბილიტაცია.

10000

15

სამტრედია

საჯავახოს ადმ. ერთ /სოფელი
საჯავახო/ 16000 ლარი.

საბავშვო ბაღში ატრაქციონების
მოწყობა და ბაღისთვის მაცივრის
შეძენა.

16000

16

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ. /სოფელი
დაბლა გომი/ 16000 ლარი.

1.სასაფლაოს შემოღობვა.

14000

2. საბავშვო ბაღში ჭერისა და
იატაკის რეაბილიტაცია.

2000

1. გომნატეხების დასასრულიდან
კეთილაურის დასაწყისამდე (2კმ)
და დაბლა გომის დასასრულიდან
კეთილაურის დასაწყისამდე (3,5კმ)
გზების მოხრეშვა-მოშანდაგება; ზოგ
ადგილას მთის ქანის ჩამოჭრით
გზის გაფართოება.

6200

2. წყლის სისტემების/მაგისტრალის
მოსაწყობად მასალების შეძენა.

3800

17

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
კეთილაური/ 10000 ლარი.

18

19

20

სამტრედია

სამტრედია

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ. /სოფელი
ცივწყალა/ 10000 ლარი.

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
გომმუხაყრუა/ 12000 ლარი.

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
დაბლა ეწერი/ 10000 ლარი.

1. დაბლა გომისა და ცივწყალას
დამაკავშირებელი გზის (2,5-3 კმ)
მონაკვეთზე გზის მოხრეშვამოშანდაგება; გზის გასწვრივ
სანიაღვრე არხის გაჭრა.

8000

2. 8 არსებულ ბოძზე გარე
განათების მოწყობა (ელ
მრიცხველით).

2000

1. წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციოდ 1200 მეტრი ფ50
მმ პლასტმასის მილის შეძენა.

3600

2.დაბლა ეწერის სასაფლაოს
შემოღობვა (ერთობლივი
საპროექტო წინადადება.

8400

1. დაბლა ეწერის სასაფლაოს
შემოღობვა (ერთობლივი
საპროექტო წინადადება).

9000

2. 20 მმ დიამეტრის პლასტმასის 500
გრძივი მეტრი მილის შეძენა.

1000

21

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ/სოფელი
ზედა ეწერი/12000 ლარი

ფიჭვების ნარგავების გასწვრივ,
ფერდობზე დამცავი ჯებირის
(გაბიონის) მოწყობა

12000

22

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
კორმაღალი/ 12000 ლარი.

გრძელმინდორას გზაზე, ე.წ.
აჭარლების დასახლებაში, სკოლის
პარალელურ ქუჩაზე გზის 4კმ-იანი
მონაკვეთის მოხრეშვა-მოშანდაგება

12000

23

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
მთისძირი/ 16000 ლარი.

ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე
და ე.წ. ნიკურაძეების უბანში გარე
განათების მოწყობა.

16000

24

სამტრედია

ნაბაკევის ადმ. ერთ /სოფელი
ნინუაკუთხე/ 16000 ლარი.

1. სოფლის ოთხ უბანში გარე
განათების მოწყობა

6500

2. ე.წ. „ნინუების უბანში“ არსებულ
ფანჩატურზე სახურავის შეცვლა

3000

3. არსებული სანიაღვრე არხების
ამოწმენდა და ნატანის გატანა

6500

სოფ. კვირიკეში ჭაგნის
გადასახვევიდან ღანირის
მიმართულებით არსებულ
განათების ქსელზე ახალი
ლამპიონების დამატება.

2000

25

სამტრედია

ნაბაკევის ადმ. ერთ /სოფელი
კვირიკე/ 12000 ლარი.

26

27

სამტრედია

სამტრედია

მელაურის ადმ. ერთ /სოფელი
მიწაბოგირა/ 16000 ლარი.

მელაურის ადმ.ნ ერთ
/სოფელი ხიბლარი/ 16000
ლარი.

2.სოფლის ტერიტორიაზე
არსებული სანიაღვრე არხის
ამოწმენდა და ამოღებული მასის
გატანა; არხზე მილ-ბოგირის
მოწყობა.

10000

1. პირველ მიწაბოგირაზე არსებული
სკვერის კეთილმოწყობა.

6000

2. პირველ, მეორე და მესამე
მიწაბოგირაზე არსებული სამი
მოსაცდელის რეაბილიტაცია

6000

3. არსებული სტადიონის
რეაბილიტაცია.

4000

1. მელაურის თემში მდებარე
შენობის (ბიბლიოთეკა, ადმ. შენობა)
რეაბილიტაცია (ერთობლივი
საპროექტო წინადადება).

10000

4000
2. სოფ. ქვათიხეში, დიდგორის
ქუჩის დასაწყისთან მოსაცდელის
მოწყობა.
3. საყანე ფართობებთან მისასვლელ
გზაზე მილ-ბოგირის მოწყობა.

2000

28

სამტრედია

ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
თხილაგანი/ 10000 ლარი.

სოფელ თხილაგანის სასაფლაოს
შემოღობვა.

10000

29

სამტრედია

ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
წიაღუბანი/10000 ლარი

სოფლის ცენტრში მოსაცდელის
მოწყობა, მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობა და გარე განათების
მოწყობა.

10000

30

სამტრედია

ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
მტერჩვეული/ 10000 ლარი.

10000

31

სამტრედია

32

სამტრედია

ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
ნაწილი ოფეთი/ 10000 ლარი.
ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
პატარა ოფეთი/ 10000 ლარი.

ე.წ. „კიბულას“ უბანში არსებული
მოსაცდელის რეაბილიტაცია და ე.წ.
„ნიკოლეიშვილების უბანში“
მოსაცდელის მოწყობა; ორივე
მოსაცდელთან გარე განათების
მოწყობა.
სოფელ ნაწილი ოფეთის სასაფლაოს
შემოღობვა.
ე.წ. „აბანოთუბანში“ არსებული
მოსაცდელის რეაბილიტაცია,
მიმდებარედ ბეტონის საფარის
დაგება და გარე განათების მოწყობა.

33

სამტრედია

სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა.

10000

ოფეთის ადმ. ერთ /სოფელი
დიდი ოფეთი/ 10000 ლარი.

10000
10000

34

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ /სოფელი
დაფნარი/ 16000 ლარი.

სოფლის ცენტრში, ყოფილი სკოლის
გვერდით არსებული სტადიონის
შემოღობვა.

16000

35

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ/სოფელი
გომნატეხები/ 12000 ლარი.

1. დაბლა ეწერის სასაფლაოს
შემოღობვა (ერთობლივი
საპროექტო წინადადება.

6000

2. ასფალტო-ბეტონის გზის
გასწვრივ, არსებულ 30 ბოძზე,
დაახლოებით 1700 მეტრზე, გარე
განათების მოწყობა.

6000

1. ცენტრალური გზის და ე.წ.
„ნამოყვარის“ ასახვევის კვეთაზე
სკვერის მოწყობა.

9500

2.საბავშვო ბაღის ეზოს ორი
მხრიდან შემოღობვა

500

1. სალოცავის მიმდებარე
ტერიტორიიდან ე.წ. „დიდიების
უბნისკენ“ გარე განათების მოწყობა

5000

36

37

სამტრედია

სამტრედია

ტოლების ადმ. ერთ / სოფელი
ტოლები/ 10000 ლარი.

ტოლების ადმ. ერთ/ სოფელი
ზემო ტოლები/ 10000 ლარი.

5000
2. ცენტრალურ საავტომობილო
გზაზე, 3 ადგილას წყლის
გადამგდები არხის მოწყობა
ცხაურებით.
38

39

სამტრედია

სამტრედია

ტოლების ადმ. ერთ/ სოფელი
ბუღნარა/ 12000 ლარი.

ტოლების ადმ. ერთ / სოფელი
ქორეისუბანი/ 10000 ლარი.

1. სოფლის ცენტრალური გზის
მოხრეშვა.

6000

2. სოფლის ცენტრალურ გზაზე, 3
ადგილას წყალგადამგდები არხის
მოწყობა ცხაურებით.

6000

1. ქორეისუბნის ეკლესიიდან
დასახლებებისკენ და დასახლებებში
გარე განათების მოწყობა.

8000

2. სოფლის ცენტრში არსებული
მოსაცდელის რეაბილიტაცია.

2000

40

სამტრედია

ტოლების ადმ. ერთ / სოფელი
ვაზისუბანი/ 16000 ლარი.

ვაზისუბნის სარკინიგზო
გადასავლელთან, მოსახლეობის
თავშეყრის ადგილას, ტერიტორიის
ბეტონის საფარით მოპირკეთება.

16000

41

სამტრედია

ტოლების ადმ. ერთ / სოფელი
ქვემო ნოღა/ 12000 ლარი.

სოფლის ცენტრალურ გზაზე, ქვემო
ნოღის წყაროდან დარბაზის
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.

12000

42

სამტრედია

ტოლების ადმ. ერთ / სოფელი
ზემო ნოღა/12000 ლარი.

ზემო ნოღის დასაწყისიდან სოფლის
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.

12000

43

სამტრედია

გორმაღალის ადმ. ერთ
/სოფელი გორმაღალი/
16000 ლარი.

სოფლის დასაწყისიდან გორმაღლის
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა.

16000

1500

44

სამტრედია

ეწრის ადმ. ერთ/ სოფელი
ახალსოფელი/16000 ლარი.

1. მდ. რიონზე არსებული ბორანის
რეაბილიტაცია .
2.არსებული სპორტული მოედნის
რეაბილიტაცია.

11000

10000

3. სასაფლაოს შემოღობვის
დასრულება.

1000

1. ჯიქთუბანი 2-ის და წმინდა
ელიას მიმართულებით გარე
განათების მოწყობა.

6000

45

სამტრედია

ეწრის ადმ. ერთ / სოფელი
ჯიქთუბანი/12000 ლარი.

2.ბოგირების რეაბილიტაცია.

4000

5000

3000

3.ჯიქთუბანი 2-ის მიმართულებით
გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება.

3000

46

სამტრედია

ეწრის ადმ. ერთ/ სოფელი
კეჭინარი/12000 ლარი.

ე.წ. „ვაღურიის სტადიონზე “
სატრენაჟორო მოწყობილობების და
სპორტული ინფრასტრუქტურის
მოწყობა, სტადიონთან მისასვლელი
ბილიკების მოწყობა, სტადიონის
შეღობვა და სტადიონზე სავარჯიშო
მოწყობილობების განთავსება.

12000

47

სამტრედია

ეწრის ადმ. ერთ/ სოფელი
ოჭოფა/10000 ლარი.

1. გზის დამცავი ჯებირების
მოწყობა.

8000

2. სოფლის თავშეყრის ადგილის
(მემორიალის) შემოღობვა.

2000

48

სამტრედია

ეწრის ადმ. ერთ / სოფელი
პატარა ეწერი/12000 ლარი.

გადმოსახვევიდან სასაფლაოს
ჭიშკრამდე ბეტონის გზის დაგება.

12000

49

სამტრედია

გომის ადმ. ერთ/სოფელი
დობირო/10000 ლარი.

1. წყლის სისტემის მოსაწყობად
მასალების შეძენა (F50 მმ-იანი 1200
მეტრი სიგრძის პლასტმასის მილი
(10ატმოსფერო), პლასტმასის 5
ტონიანი ავზი, 2 წყლის ტუმბო
ფაზა-ნოლიანი (მათ შორის ერთი
GALPEDA-ს მარკის, გამომავალი
დიამეტრით F40)/.

8000

12000

50

სამტრედია

დაბა კულაშის ადმ. ერთ
/20000 ლარი.

2. ე.წ. „ზაქრაძეების ასახვევში“
დაახლოებით 1კმ სიგრძის გზის
მონაკვეთის მძიმე ტექნიკით
მოსწორება.

2000

მეგობრობისა და რუსთაველის
ქუჩების კვეთაზე არსებული მინისტადიონის ღობის შეკეთება და
სპორტული ინფრასტრუქტურის
(სატრენაჟორო ობიექტი) მოწყობა.

20000

660000

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

ნუგზარ ჯამბურია

საკრებულოს თავმჯდომარე

50000
(43500 და
გაუთვალი
სწინებელი
ხარჯებისა
თვის
მერიის
თანადაფი
ნანსება +
6500
ლარი)

