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18 თებერვალი 2019 წელი

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის №27 დადგენილების შესაბამისად
განსახორციელებელი სამუშაოების მოწონების თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მე-2
ნაწილის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის, შესაბამისად
1. მოწონებულ იქნეს „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების
და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის №27
დადგენილების შესაბამისად განსახორციელებელი სამუშაოების თანდართული დანართის თანახმად.
2. გამოცემული განკარგულების შესახებ ეცნობოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს; სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
4. განკარგულება
კანონმდებლობით

შეიძლება

დადგენილი

გასაჩივრდეს
წესით

ხელმოწერიდან

სენაკის

რაიონულ

ერთი

თვის

სასამართლოში

ვადაში

საქართველოს

(მისამართი:

სენაკი,

შ.რუსთაველის ქ. №247).

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე, თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი

ბადრი კალანდარიშვილი

სენაკის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოები

№

ტერიტორიული ერთეულის
და სოფლის დასახელება

სამუშაოების დასახელება უბნების
მიხედვით

გამოყოფილი თანხა
(ლარებში)

სავარაუდო ღირებულება (ლარებში)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

I

ახალსოფლის ადმ. ერთეული

16,000

8,000

სოფ. ახალსოფელი
ცენტრში არსებული მოსაცდელის
შეკეთება

1,000

ახალსოფლის ჩიხში დაზიანებული
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია,(
მილის შეცვლა) 380 მ‐ის მანძილზე

4,000

ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე
სიჩქარის შემმზღუდავი ბარიერის
მოწყობა 4 ადგილას

3,000

8,000

ისულა

I
I

I
I
I

ისულის საბავშვო ბაღში ცენტრალური
გათბობის მოწყობა

4,000

ისულაში საჟვანიოს უბანში სანიაღვრე
არხის ამოწმენდა 800მ‐ზე

4,000

გეჯეთის ადმ. ერთეული

8,000

სოფ. გეჯეთი

8,000
სოფელ გეჯეთის უბანში საბავშვო ბაღში
სათამაშო ატრაქციონის მოწყობა

4,000

სოფელ გეჯეთის უბანში სანიაღვრე
არხების ამოწმენდა

4,000

ეკის ადმ. ერთეული

21,000

სოფ. ეკი

5,000
შუა ეკის უბანში მდ. ეკუსკურზე
არსებული ხიდის ბურჯის გამაგრება

5,000

5,000

სოფ. საადამიო
საადამიოს უბანში ორი ცალი ცხაურის
მოწყობა კიუვეტის ამოწმენდა

5,000

სოფ. საცხვიტაო

სოფ. შრომისკარი

5,000

საცხვიტაოს უბანში მგზავრთა
მოსაცდელის მოწყობა

3,000

საცხვიტაოს უბანში გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება და კიუვეტის ამოწმენდა

2,000

6,000

I
V

შრომისკარის უბანში 2 ცალი ცხაურის
მოწყობა და კიუვეტის ამოღება

3,000

შრომისკარის უბანში მილხიდის აღდგენა‐
რეაბილიტაცია ადგილზე არსებული
ფილებით და მილებით

3,000

ზანის ადმ. ერთეული

27,000

ს0ფ.ზანა

6,000
სოფ. ზანის უბანში ხიდბოგირის
ზედაპირის ბეტონით მოპირკეთება.

1000

სოფ. ზანის უბანში ბაღის წინა ფასადზე
საჩეხის დემონტაჟი.

700

სოფ. ზანის უბანში რკ.ბეტონის მილის
მოწყობა D=1000მმ.

1300

სოფ. ზანის უბანში2 ცალი ცხაურის
მოწყობა თითეეულის სიგრძე 6 გრძ.მ.

3,000

5,000

სოფ. ეწერი

სოფ. ეწერის უბანში შიდა საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება

5,000

სოფ. საესებუო
სოფ. საესებიოს უბანში სანიაღვრე არხის
ამოწმენდა 500მ მანძილზე

2,000

სოფ. საესებიოს უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება.

3,000

5,000

სოფ. საშურღაიო
სოფ. საშურღაიოს უბანში სანიაღვრე
არხის ამოწმენდა

1,000

სოფ. საშურღაიოს უბანში გარე განათების
მოწყობა

4,000

6,000

სოფ. სატყებუჩავო

V

5,000

სოფ. სატყებუჩაოს უბანში
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება

2,000

სოფ. სატყებუჩაოს უბანში გარე ელ.
განათების მოწყობა

3,000

სოფ. სატყებუჩაოს უბანში სანიაღვრე
არხის ამოღება

1,000

ზემო ჭალადიდის ადმ.
ერთეული

16,000

სოფ. მუხური

6,000
მუხურის უბანში არსებული 2
ჭაბურღილის კეთილმოწყობა

6,000

V
I

მუხურის უბანში სანიაღვრე არხის
ამოწმენდა 1800 მ

3,600

მუხურის უბანში მგზავრთა მოსაცდელის
მოწყობა

3,000

მუხურის უბანში მინი სპორტული
მოედნის შეკეთება ‐კეთილმოწყობა

1,000

მუხურის უბანში საავტომობილო გზის
მოხრეშვა‐მოშანდაკება

400

მუხურის უბანში დიდი სტადიონის
შემოკავება და ძელების დაყენება

2,000

საგვიჩიო

სოფ. მუხურისათვის 5 000 ლარის
გადაცემა

5,000

5 000 ლარი გადაეცეს სოფ. მუხურს

სირიაჩქონი

სოფ. მუხურისათვის 5 000 ლარის
გადაცემა

5,000

5 000 ლარი გადაეცეს სოფ. მუხურს

თეკლათის ადმ. ერთეული

36,000

სოფ. თეკლათი

8,000
თეკლათის საჯარო სკოლის შესასვლელის
კეთილმოწყობა ღორღით

1,000

თეკლათი‐ბათარიის საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება, კიუვეტების
და მილხიდების გაწმენდა

5,000

თეკლათის საბავშვო ბაღის შენობის
სახურავზე წყალსაწრეტი მილის მოწყობა

1,500

სოფელ თეკლათის ცენტრში მოედნის
მოწყობა‐მოსწორება რკ.ბეტონის საფარით

500

8,000

საგვარამიო
საგვარამიოს უბანში კეცხოველის ქუჩაზე
არსებული ჩიხის მოხრეშვა‐მოშანდაკება,
300 მ‐ზე და არსებული მილხიდის
შეკეთება

2,000

საგვარამიოს უბანში სანიაღვრე არხების
ამოწმენდა და მილხიდების გასუფთავება

6,000

8,000

გოლასკური

გოლასკურის ცენტრში არსებული ჯვრის
განათება და მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობა, საბავშვო ატრაქციონის
მოწყობა.

8,000

6,000

რეკა
ზემო რეკაში საყანე და საძოვარი
ტერიტორიის შემოკავება

3,000

რეკის უბანში საავტომობილო გზაზე
ცხაურის მოწყობა, საყანე და საძოვარი
ტერიტორიის შემოკავება

3,000

6,000

ტყირი
ტყირის უბანში სანიაღვრე არხის
ამოწმენდა

V
I
I

6,000

ლეძაძამის ადმ. ერთეული

32,000

სოფ. ლეძაძამე

6,000
ლეძაძამეს უბანში საავტომობილო გზაზე
D‐1000 მმ‐იანი მილხიდის მოწყობა

1,500

ლეძაძამის უბანში შიდა გზების
მოხრეშვა‐მოშანდაკება კიუვეტების
ამოწმენდა

2,000

სოფ. ლესაჯაიესათვის 2 500 ლარის
გადაცემა

2 500 გადაეცეს ლესაჯაიეს

6,000

სოფ. ბეთლემი

სოფ. ბეთლემში სასაფლაოს მისასვლელი
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება

2,000

სოფ ბეთლემში 2 ადგილას მილხიდის
მოწყობა, შიდა გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება

1,000

სოფ. ბეთლემში არსებულ ხიდ‐ბოგირზე
გაბიონის მოწყობა ცალ მხარეს

3,000

5,000

კვაუთი

კვაუთის უბანში საავტომობილო გზაზე D‐
500 მმ‐იანი მილხიდის მოწყობა და გზის
გაფართოება გრუნტის ჩამოჭრით

1,200

კვაუთის უბანში არსებული ლითონის
ცხაურის დასამონტაჟებლად რკინა‐
ბეტონის არხის მოწყობა

1,200

კვაუთის უბანში შიდა საავტომობილო
გზების მოხრეშვა‐მოშანდაკება, კიუვეტის
ამოწმენდა

2,600

5,000

სოფ. ლეგოგიე

სოფ ლეგოგიეს უბანში საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება და ერთი
მილხიდის D=500მმ მოწყობა

5,000

5,000

სოფ. ლესაჯაიე
ლესაჯეიეს უბანში საექიმო
ამბულატორიის 2 ოთახის რეაბილიტაცია

3,000

ლესაჯაიეს უბანში სოფლის ცენტრში ორი
ცალი დეკორატიული სკამის მოწყობა

600

ლესაჯაიეს უბანში ეკლესიასთან
მისასვლელი გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება
(200მ)

3,500

ლესაჯაიეს უბანში საავტომობილო გზის
გასწვრივ კიუვეტის ამოწმენდა

400

5,000

სოფ. ჯოლევი

V
I
I
I

ჯოლევის უბანში გზის გასწვრივ
კიუვეტის ამოწმენდა 100 მ‐ზე

600

ჯოლევის უბანში საავტომობილო გზის
მოხრეშვა ლევახანიეს, ლეცეკვეს და
ლენარსიეს უბანში და D=500მმ‐იანი
მილხიდის მოწყობა

4,400

მენჯის ადმ. ერთეული

34,000

სოფ. ბათარია

8,000
ბათარიის უბანში მგზავრთა მოსაცდელის
მოწყობა

5,000

ბათარიის უბანში საბავშვო ბაღის
შეკეთება

3,000

6,000

სახარბედიო
სახარბედიოს უბანში წყაროს
ტერიტორიის კეთილმოწყობა

4,000

სახარბედიოს უბანში დაზიანებული
წყალსადენი მილის არდგენა წყლის
ტუმბოს მოწყობა

2,000

5,000

საწულეისკირიო

საწულეისკირიოს უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება და კიუვეტის მოწესრიგება

5000

5,000

სკურია
სკურიის უბანში შიდა‐საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება

5,000

5,000

სოფ. პერტული

პერტულის უბანში შიდა‐საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება და
ხიდბოგირების შეკეთება

5,000

5,000

საგაბესკირიო

საგაბესკირიოს უბანში შიდა‐
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება და კიუვეტის მოწყობა

I
X

ნოსირის ადმ. ერთეული

5,000

34,000

6,000

შუა ნოსირი
შუა ნოსირის უბანში სასაფლაოს
შემოკავება 550 მ‐ზე

4,500

შუა ნოსირის ცენტრში ტერიტორიის
გაწმენდა ეკალბარდებისაგან .

1,500

8,000

ნოსირი
სოფ. ნოსირში მინი სპორტულ მოედანზე
დარჩენილი სამუშაოების დასრულება

3,500

სოფ. ნოსირში ყოფილი საკოლმეურნეო
საბჭოს ადმ. შენობის წინა ტერიტორიის
მოწესრიგება, სანიაღვრე არხის მოწყობა

3,000

სოფელ ნოსირის შიდა საავტომობილო
გზების მოხრეშვა‐მოწესრიგება

1,500

8,000

საოდიშარიო
საოდიშარიოს უბანში სასაფლაოს
შემოღობვის გაგრძელება 200 მ‐ზე

4,000

საოდიშარიოში სასიმონიოს უბანში გარე
განათების მოწყობა

4,000

6,000

საბესელიო
საბესელიოს უბანში გარე განათების
მოწყობა

2,000

საბესელიოს უბანში შიდა საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება.

3,300

საბესელიოს უბანში ელექტრო მწყემსის
შეკეთება

700

6,000

საკილასონიო

X

საკილასონიოს უბანში შიდა
საავტომობილო გზების მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტის გაწმენდა

2,500

საკილასონიოს უბანში სასაფლაოს
შემოკავება

3,500

ნოქალაქევის ადმ. ერთეული

30,000

ჯიხა

6,000

ჯიხას უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება 400 გრძ. მ‐
ზე. კიუვეტის და მილხიდების მოწყობა

5,000

ჯიხას უბანში საბავშვო ბაღში იატაკის
მოწყობა ლამინატით

1,000

8,000

გახომელა
გახომელას უბანში სასაფლაოს შემოკავება
მავთულბადით 300 მ‐ზე

4,000

გახომელას უბანში სასაფლაოზე
მისასვლელი გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტის მოწესრიგება

4,000

6,000

ლებაღათურიე

ლებაღათურიეს უბანში სპორტული
მოედნის შემოკავება მავთულბადით და
ლითონის მილკვადრატების ღობით

3,000

ლებაღათურიეს უბანში სასაფლაომდე
მისასვლელი გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება
და კიუვეტის მოწყობა.

3,000

5,000

ძიგიდერი
ძიგიდერის უბანში გეჯეთი‐ნოქალაქევის
საავტომობილო გზის ელ. განათება 400 მ‐
ზე

2,500

ძიგიდერის უბანში ხიდბოგირის მოწყობა
3 ადგილას

2,500

5,000

ზემო ნოქალაქევი
ზემო ნოქალაქევის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება და კიუვეტის მოწყობა 500
გრძ. მ‐ზე

X
I

5,000

ფოცხოს ადმ. ერთეული

25,000

სოფ. ფოცხო

8,000
სოფ. ფოცხოს უბანში ცენტრალური
სტადიონის შემოკავების გაგრძელება 200
მ‐ზე.

4,000

სოფ. ფოცხოს უბანში ჭაბურღილის
შემოკავება და ელ. განათება

3,000

სოფ. ფოცხოს უბანში საბავშვო ბაღში
ატრაქციონის მოწყობა

1,000

6,000

ლეგოგიე‐ნასაჯუ
სოფ. ლეგოგიე‐ნასაჯუს უბანში
საავტომობილო გზაზე 1 ცალი ცხაურის
მოწყობა.

1,300

სოფ. ლეგოგიე‐ნასაჯუს უბანში 2
ადგილას მილხიდის მოწყობა D=300მმ‐
იანი მილისაგან, თითოეულის სიგრძე 5
მეტრი

1,000

სოფ. ლეგოგიე‐ნასაჯუს უბანში
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება

3,700

5,000

მეორე მოხაში
სოფ. მეორე მოხაშის საავტომობილო
გზაზე ცხაურის მოწყობა.

2,000

სოფ. მეორე მოხაშის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტის მოწესრიგება

3,000

6,000

მოხაში
სოფ. მოხაშის უბანში საავტომობილო
გზაზე ცხაურის მოწყობა

1,300

სოფ. მოხაშის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება

3,700

სოფ. მოხაშის უბანში საბავშვო ბაღში
ატრაქციონის მოწყობა

X
I
I

უშაფათის ადმ. ერთეული

16,000

სოფ. უშაფათი

6,000
სოს. უშაფათის უბანში სანიაღვრე არხის
ამოღება‐ამოწმენდა 7000 მ‐ზე

3,000

სოფ. უშაფათის უბანში საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება

3,000

5,000

ლეგოგინე
სოფ. ლეგოგინეს უბანში სანიაღვრე არხის
ამოღება‐ამოწმენდა 1000 მ‐ზე

2,500

ლეგოგინეს უბანში შიდა საავტომობილო
გზის მოხრეშვა‐მოშანდაკება, კიუვეტის
მოწესრიგება

2,500

5,000

ლეკოკაიე

X
I
I
I

1,000

სოფ. ლეკოკაიეს უბანში სანიაღვრე არხის
ამოღება‐ამოწმენდა 7000 მ‐ზე

2,500

სოფ. ლეკოკაიეს უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება.

2,500

ძვ. სენაკის ადმ. ერთეული

42,000

ზედა სორტა

5,000
სასაფლაოს შემოკავება და სანიაღვრე
არხების მოწყობა.

5,000

8,000

მეორე ნოსირი
საბავშვო ბაღში ოთახების დამატება და
შეკეთება

6,000

საკირცხალიოს სასაფლაოზე
დაზიანებული შემოკავების აღდგენა 100
გრძ.მ‐ზე

500

წყლის წისქვილის არხზე 2 ცალი D=500 მმ
მილხიდის მოწყობა და არხის ამოწმენდა

1,500

5,000

საჩიქობავო
შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების მოწესრიგება
და მილხიდის მოწყობა D=500 მმ
მილისაგან

5,000

10,000

ძვ. სენაკი
საბავშვო ბაღში ოთახების და სახურავის
შეკეთება

6,000

ეკლესიის მიმდებარე ქუჩაზე (სხივი)
არსებული მილხიდის გასუფთავება,
რკ.ბეტონის სათავისის მოწყობა და არხის
ამოწმენდა.

1,000

ამბულატორიის ოთახების და ასასვლელი
კიბის შეკეთება.

3,000

6,000

ქვედა სორტა
ქვედა და ზედა სორტის საზრვარზე
ცხაურის მოწყობა

2,000

მდ.ნახურუზე შლუზის აღდგენა და
შეკეთება

4,000

8,000

კოტიანეთი

საბავშვო ბაღში ოთახების და სახურავის
შეკეთება, ტერიტორიის შემოკავება
მავთულბადით, ჭიშკრის მოწყობა.

X
I
V

8,000

ხორშის ადმ. ერთეული

32,000

შუა ხორში

6,000

სოფ. შუა ხორშის უბანში საბავშვო ბაღის
რემონტი, ეზოს კეთილმოწყობა და
ატრაქციონის მოწყობა

4,000

სოფ. შუა ხორშის უბანში სანიაღვრე
არხის ამოწმენდა 200 გრძ.მ‐ზე და სამ
ადგილზე 300 მმ‐იანი მილხიდის მოწყობა

2,000

6,000

ციზეთი

სოფ. ციზეთის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების ამოღება

6,000

5,000

საადანაიო

სოფ. საადანაიოს უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების ამოღება

5,000

5,000

საგუგუნავო

სოს. საგუგუნაოს უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების ამოღება

5,000

5,000

დიდი ხორში

სოფ. დიდი ხორშის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების ამოღება

პატარა ზანა

5,000

5,000

სოფ. პატარა ზანის უბანში შიდა
საავტომობილო გზის მოხრეშვა‐
მოშანდაკება, კიუვეტების ამოღება

სულ ჯამი

5,000

369,000

369,000

