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ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის ანგარიშის

მოსმენისა და შეფასების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმრათველობის კოდექსი“ 24-

ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მეორე 

პუნქტისა და ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 

დეკემბრის №48 78 განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ მიიღო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა :

მუხლი 1.
ცნობად იქნეს მიღებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა 

და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის მანძილზე 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიში შეფასდეს   დამაკმაყოფილებლად. 

მუხლი 3.

განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.

მუხლი 4.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.



ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი 1.
დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020  წლის 24 იანვრის  № 48   2  განკარგულებით

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული მუშაობის 

შესახებ.

    სივრცითი მოწყობისა და  ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური წარმოადგენს 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც 

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება-

განხორციელების კოორდინაციას, სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვას, 

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური 

პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას და მათ განსახორციელებლად 

რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავებას. 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის 

მუნიციპალური ინფრაქტრუტურული პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, 

სათანადო ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

შექმნის, რეაბილიტაციის და განვითარების დაგეგმვა, მათი განხორციელების 

კოორდინაცია.

ინფრასტრუქტურის  მათ შორის, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება 

სახელმწიფოს პრიორიტეტული სფეროა, იგი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ბიზნეს-

სექტორში ინვესტიციების მოზიდვას,  ტურიზმის განვითარებას, მცირე და საშუალო 

მეწარმეების, სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გეგმაზომიერ განვითარებას, სამუშაო 

ადგილების შექმნას, ადგილობრივი წარმოების ზრდას და შესაბამისად, მოსახლეობის 

ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას. 

წინამდებარე ანგარიშის პროექტი ძირითადათ მომზადდა იმ ვალდებულებების 

შესაბამისად, რომელიც 2017-2020 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების 

პროგრამის განხორციელებისათვის შემუშავებულ სამოქმედო გეგმაშია გაწერილი. 

აღნიშნული დოკუმენტი მოწონებულ იქნა სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ 2018 

წლის დეკემბრის თვეში.     

მოცემული ანგარიში ძირითადათ ეყრდნობა რ.გ.პ.ფონდის, მთის ფონდის და 

ადილობრივი ბიუჯეტის  ფინანსირებულ ინფრასტრუქტურული სახის პროექტების 

მიმდინარეობას, რომელიც 2019 წლის პერიოდს მოიცავს.

     საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტყვეტილება, 2019 წლის 



განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული პროექტები დაეგეგმა-განესაზღვრა 

სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში.

    აქედან გამომდინარე, 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარმოგიდგენთ 

აღნიშნული პროგრამების შესაბამისად.

    რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში 2019 წლისათვის 

დაიგეგმა ხუთი ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის შესრულების 

უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 დეკემბრის # 2715 

განკარგულების (საბოლოო რედაქცია) შესაბამისად, რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან  გამოიყო 3 217 584 ლარი. 

აღნიშნულ სამუშაოებს  წარმოგიდგენთ ცალკეული პროექტების სახით:

1.     სოფლების შიდა გზის ბეტონის საფარით  რეაბილიტაცია.

     საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის # 835 განკარგულების საფუძველზე, 

რ.გ.პ. ფონდიდან სოფლების შიდა  გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გამოიყო 2 001 

300 ლარი.     

     აღნიშნული ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდა სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით 11 მიმართულებაზე:

- სოფელ მუხურის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ მანჭიორის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ ახალსოფლის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ  ცუცხვათი-ძუყნურის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ ხრესილის(ორღელე) შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ მანდიკორის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ ბობოთის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ სოჩხეთის(მუხნარი) შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ კურსების(უკლებები) შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ გურნის (ნაჭიშკრევი) შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

- სოფელ ოჯოლის შიდა გზის ბეტონის საფარით მოწყობაა

       ზემოთაღნიშნული მიმართულებებიდან სოფელ ახალსოფლის, მუხურის, მანჭიორისა 

და ხრესილის(ორღელე) მიმართულებებზე გამოცხადებულ ელ. ტენდერზე 

გამარჯვებულმა კომპანია შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-მა (ხელშეკრ. ღირ-ბა 693 111 ლარი) დაასრულა 

აღნიშნული სამუშაოები და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცედურები. 

    რაც შეეხება დანარჩენ მიმართულებებს: 

    სოფელ გურნა, ბობოთი, მანდიკორი და კურსების შიდა სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის სამუშაოებზე  გამარჯვებულმა კომპანიამ შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-მა (ხელშეკრ. 

ღირ-ბა 524 597 ლარი), დაასრულა აღნიშნული სამუშაოები და საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

პროცედურები. 



     სოფელ ოჯოლა, სოჩხეთი და ცუცხვათი-ძუყნურის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო 

გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამარჯვებულმა კომპანიამ შ.პ.ს. „ბლექ სი გრუპი“-მა 

(ხელშეკრ. ღირ-ბა 544 577 ლარი). დაასრულა აღნიშნული სამუშაოები და საბოლოო 

მიღება-ჩაბარების პროცედურები.    

       ზემოთაღნიშნული პროექტების დასრულების შედეგად მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

დამატებით კეთილმოეწყობა 6 620 გრძ/მეტრი შიდასასოფლო გზა. 

2.   ქ. ტყიბულში მრავალბინიანი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია. 

     საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 თებერვლის # 137 განკარგულების 

საფუძველზე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაციის 

სამუშაოებისათვის გამოიყო 100 000 ლარი.     

   გამოყოფილი ასიგნებიდან მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების 

სამუშაოებზე ტენდერის საშუალებით გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. 

„ბერძელქვა-20“. 

    საანგარიშო პერიოდისათვის კომპანიამ გეგმა-გრაფიკით დადგენილ ვადებზე ადრე 

დაასრულა ხუთი (ტყვარჩელის  N32, თბილისის N4, თაბუკაშვილის N14, ახობაძის ქ. N2, 

გამსახურდიას ქ. N22) ერთეული ლიფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ამ მომენტისათვის 

გაფორმებულია საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. 

3.    გელათის მონასტერთან მისასვლელი ძველი გზის რეაბილიტაცია.

   საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 თებერვლის # 137 განკარგულების საფუძველზე, 

რ.გ.პ. ფონდიდან გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოებისათვის გამოიყო 1 128 700 ლარი.     

   სამუშაოებს ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. „გზამშენი XXI“.  

    სარეაბილიტაციოდ განსაზღვრულია ისტორიული გზის (დავითის გზა) მონაკვეთი 

შემდეგ საზღვრებში: გელათის მონასტრის აღმოსავლეთის კარიბჭის სამხრეთ-

აღმოსავლეთიდან დაწყებული, გალავანსა და სასაფლაოს შორის ორღობის გაყოლებით და 

მონასტრის სამხრეთ კარიბჭის გავლით არსებულ დასახლებულ უბნამდე, სიგრძით 

600÷620 გრძ.მ. აგრეთვე დასახლებულ უბანზე, ორი მიმართულებით მოეწყობა ბეტონის 

საფარიანი არმირებული საავტომობილო გზა 1000 გრძ/მეტრზე, გარე განათებით და მეორე 

მიმართულებით (ჩიხი) 480 გრძ/მეტრზე, გარე განათებით.

    საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს და ფაქტიურად უკვე მოწყობილია არსებული 

საყრდენი კედლები, 480 გრძ/მეტრი საფეხმავლო ბილიკი და დასრულებულია 

საავტომობილო გზის ე.წ. ჩიხის 480 გრძ/მეტრიანი გზის მონაკვეთი.      

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 05 აპრილის # 791 განკარგულების საფუძველზე, 

მიმდ/წლის ოქტომბრის თვის ბოლოსთვის უნდა დაიწყოს სოფელ გელათის 

გაზიფიცირების საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები. 



    წარმოდგენილი საპროექტო  დოკუმენტაციის თანახმად ირკვევა, რომ საპროექტო 

ნიშნულით გაზის მიწისქვეშა მაგისტრალის მშენებლობა და გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები თანხვედრაშია. 

    მიწისქვეშა გაზის მაგისტრალის მშენებლობის წარმოება, გზის საფარის რეაბილიტაციის 

სამუშაოებთან პარალელურ რეჟიმში შეუძლებელია და ფაქტიურად საფრთხე ექმნება 

ორივე პროექტის განხორციელებას.  

     აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის მერიამ გაითვალისწინა ორივე პროექტის 

შესრულების საჭიროების როგორც სახელმწიფო ისე ადგილობრივი მოსახლეობის მაღალი 

ინტერესი და მიიღო გადაწყვეტილება, გელათის მონასტერთან მისასვლელი ძველი გზის 

რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდეს მრავალწლიანი შესყიდვის წესით.  

    აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2019 წლის 30 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობამ 

მიიღო   განკარგულება # 2271 რითაც დაკორექტირდა სახელშეკრულებო ღირებულება და 

2019 წელს შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა 722 804 ლარით. 

 4.    ქალაქ ტყიბულის # 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ივლისის # 1722 განკარგულების საფუძველზე,  

ქალაქ ტყიბულის # 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გამოიყო 200 

000 ლარი.     

    მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით, საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაციის ღირებულება შეადგენს 480 128 

ლარს, თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, ცენტრალური მთავრობის გადაწყვეტილებით პირველ 

ეტაპზე (2019 წელს) გამოიყო 200 000 ლარი.     

    შესაბამისი ასიგნების ოდენობის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის მერიამ 

სამუშაოების შესრულების უზრუნველსაყოფად ჩაატარა ტენდერი მრავალწლიან 

შესყიდვაზე. გამოვლინდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. „ბერმუხა“, რომელიც 

ახორციელებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოებს. 

     პირველი ეტაპის სამუშაოები  დასრულებულია ხოლო მთლიანი სამუშაოების 

დასრულების საბოლოო ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 30 მაისით. 

5.    სოფელ გელათის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 აგვისტოს # 1868 განკარგულების საფუძველზე,  

სოფელ გელათის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გამოიყო 70 

000 ლარი.     

    მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით, საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაციის ღირებულება შეადგენს 298 420 

ლარს, თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, ცენტრალური მთავრობის გადაწყვეტილებით პირველ 

ეტაპზე (2019 წელს) გამოიყო 70 000 ლარი.     



    შესაბამისი ასიგნების ოდენობის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის მერიამ 

სამუშაოების შესრულების უზრუნველსაყოფად ჩაატარა ტენდერი მრავალწლიან 

შესყიდვაზე. გამოვლინდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. „თ.ბ-კაპიტალი“, 

რომელიც ახორციელებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოებს. 

     პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულებული ხოლო მთლიანი სამუშაოების 

დასრულების საბოლოო ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 30 მაისით. 

6.      გამონთავისუფლებული თანხები

         როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაციის ხელშეკრულების ღირებულების კორექტირებით მიღებული 

გამონთავისუფლებული თანხა 390 700 ლარი,  მუნიციპალიტეტის მერიის 

გადაწყვეტილებით მიმართული იქნა შემდეგ პროექტებზე:

- ქ. ტყიბულში მრავალბინიანი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია. 

კალენდარული წლის ბოლოს მიღებული შესაბამისი ასიგნებების და  პროექტის 

შესრულების შემჭიდროვებული ვადების გათვალისწინებით, ხელშეკრულება 

გამარტივებული შესყიდვის წესით  გაფორმდა შ.პ.ს. „ბერძელქვა-20“-თან 

ღირებულებით 232 276 ლარი. პროექტის ფარგლებში საანგარიშო წლის ბოლოს 

დასრულდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (თაბუკაშვილის #38-4, 

რუსთაველის #27-2, თაბუკაშვილის #14-1-2, თაბუკაშვილის #16-1-2, ახობაძის ქ. #2-

2, ახობაძის ქ. #1-1-4-5-6) თერთმეტი ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია და მოხდა 

საბოლოო ანგარიშსწორება.

- სოფელ ოჯოლის შიდა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. აღნიშნული 

ასიგნების ფარგლებში ხელშეკრულება გამარტივებული შესყიდვის წესით  

გაფორმდა შ.პ.ს. „ნიუ იბერია“-სთან, ღირებულებით 137 730 ლარი. პროექტი 

განხორციელდა აღნიშნული ასიგნებების ფარგლებში და სოფელში დამატებით 

მოეწყო 400 გრძ/მეტრამდე გზის საფარი.   

       უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ეფექტურად 

განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდის 

პროექტებს დაემატა სხვა მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მიმართულებისა და 

სპეციფიკის პროექტები რასაც წინა წლებში ახორციელებდა სხვადასხვა უწყებები და 

ფონდები. 

       თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი ან/და დელეგირებული უფლებამოსილების 

განხორციელების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სამუშაოების 

სახეების მიხედვით შეიქმნა ინფრასტრუქტურული პროგრამები. აღნიშნული პროგრამების 

დასახელებებსა და მათი შესრულების მიმდინარეობას გაგაცნობთ დეტალურად:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა



      საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის # 654  დადგენილებით სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად, დამტკიცდა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“, რომელიც   

ითვალისწინებს სოფლებისათვის სოციალურ–ეკონომიკური საჭიროებების დაფინანსებას მათ 

შორის, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ამ 

პროცესში სოფლის მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობას.

       საქართველოს  მთავრობის  დადგენილების  მიხედვით, „სოფლის   მხარდაჭერის  

პროგრამის“ ძირითადი მიზნებია : 

-   პროგრამით  გათვალისწინებული  თანხის  წარმართვა  სოფლის პირველი რიგის 

სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დასაფინანსებლად;                                                            

 -  ადგილობრივი  პრობლემების  გადაწყვეტა,  უშუალოდ  სოფლის მოსახლეობის მიერ 

დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად;

-   მოსახლეობასა და მუნიციპალიტეტს შორის ურთიერთკავშირის გაძლიერება.

    2019 წელს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 532 000 ლარი. გამოყოფილი თანხები, 

სოფლის კრებებზე (კონსულტაციები) განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით, საჯარო 

განხილვის საფუძველზე გადანაწილდა  46 სოფელზე (სულ 97 პროექტი). 

    საანგარიში პერიოდისათვის, „სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამით“  განსაზღვრული 

პროექტები მთლიანად დასრულებულია(დეტალურად იხილეთ დანართში).

    საჯარო სკოლების მცირე რეაბილიტაციის პროგრამა

     საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის # 13  განკარგულებით მონიჭებული 

დელეგირებული უფლებამოსილების შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლებში დაიგეგმა სხვადასხვა სახის 14 მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაო, ღირებულებით 

450 000 ლარი, რომელიც ძირითადათ შეეხო სახურავების, სველი წერტილების, საკლასო 

ოთახების იატაკების რეაბილიტაციას და ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოებს. 

     გაგაცნობთ პროექტების მიმდინარეობას:

     შესასრულებელი სამუშაოები დაიყო რვა ლოტად, აქედან:

 კურსების სკოლის ეზოს სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოებს  

განახორციელა - შ.პ.ს. „მადლი 2019“(სახელშ.ღირ-ბა-26,626 ლ), სამუშაოები 

დასრულებულია;

 საწირის სკოლის ცენტრ.გათბობის  სამუშაოებს  ახორციელებდა  - შ.პ.ს „ლედა 

მშენი“ (სახელშ.ღირ-ბა-57,946 ლ). სამუშაოები დასრულებულია.

 სკოლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოებს (ახალსოფ. მუხურა1, ტყ.#5) 

განახორციელა– შ.პ.ს„ელიტმშენი“(სახელშ.ღირ-ბა-52,500 ლ), სამუშაოები 

დასრულებულია;



 სკოლების დაზიანებული იატაკების რეაბილიტაციის სამუშაოებს(მუხურა2, 

ორპ. ძმუისი)  ახორციელებდა  – შ.პ.ს „ლედა მშენი“(სახელშ.ღირ-ბა-137,929 ლ). 

სამუშაოები დასრულებულია. 

 გელათის სკოლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებს  ახორციელებდა  - 

შ.პ.ს. „გიორგი“ (სახელშ.ღირ-ბა-24,997 ლ). სამუშაოები დასრულებულია. 

 ჯვარისის სკოლის  ეზოს შეღობვის სამუშაოებს ახორციელებდა  - შ.პ.ს. „გუგატო“ 

(სახელშ.ღირ-ბა-9,997 ლ).სამუშაოები დასრულებულია ;

 სკოლების სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაციის(ძიროვ. #6, სოჩხ.) 

სამუშაოებს ახორციელებდა - შ.პ.ს. „იმერეთი 2017“ (სახელშ.ღირ-ბა-58,190 ლ). 

სამუშაოები დასრულებულია.

 ქალაქის # 1 საჯარო სკოლის აირგამათბობელის მოწყობის სამუშაოებს 

ახორციელებდა      

      - შ.პ.ს. „გიორგი“ (სახელშ.ღირ-ბა-24,790 ლ). სამუშაოები დასრულებულია. 

   სამედიცინო ამბულატორიების რეაბილიტაციის პროგრამა

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის # 120 დადგენილებით 

განსაზღვრული, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, დაიგეგმა 

სოფლებში არსებული რიგი სამედიცინო ამბულატორიების (სოფ. მუხურა, ცუცხვათი, 

გურნა, ორპირი, კურსები) სარემონტო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის  სრული ღირებულება შეადგენს - 90 725 ლარს. 

     გამოვლინდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. „მშენებელი ცუცხვათი“. დღეის 

მდგომარეობით, სამუშაოები დასრულებულია. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 

გაფორმებულია. 

       სტიქიის პრევენციის პროგრამა

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის # 50 დადგენილებით, სტიქიის 

პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნების შესრულების მიზნით,   საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 17 ივნისის # 1374 განკარგულების საფუძველზე გამოიყო 161 424 

ლარი.  

   ქალაქ ტყიბულში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული მდინარის საყრდენი კედლის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების უზრუნველყოფისათვის. მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

გამართულ ტენდერზე გამარჯვებულია შ.პ.ს. „სარტყელი“(სახ.ღირ-ბა: 141 268 ლარი). 

   საანგარიშო პერიოდისათვის კომპანიამ დაასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებები კერძოდ, მოაწყო არსებული საყრდენი კედლის 377გრძ/მეტრ მონაკვეთზე 

ბეტონის გარსაცმი. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს საბოლოო ანგარიშსწორების 

განხორციელება. 

  სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა   



       საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის # 1213 და 2018 წლის 03 მაისი # 957 

განკარგულებებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში დაიგეგმა მრავალბინიანი კორპუსების 

სახურავების რეაბილიტაცია.  

     გასულ წელს 48 ერთეული საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავების 

რეაბილიტაციის მიზნით ხუთ ლოტად ჩატარდა ელ. ტენდერი. გამოვლინდა 

გამარჯვებული კომპანიები: 

 შ.პ.ს. „ბრს თბილისი“ რომელიც ახორციელებდა სამუშაოებს შემდეგი 

მიმართულებებით: გამსახურდიას ქ.N18, რუსთაველის ქ.N4, ახობაძის ქ.N2 (მეორე 

სადარბაზო), კუპრაშვილის ქ.N1, (პირველი სადარბაზო),  სვანეთის ქ.N14,  სვანეთის 

ქ.N26,  ბრეგვაძის ქ.N6,  ბრეგვაძის ქ.N8, ბრეგვაძის ქ.N2,  ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავი, ჯალაღანიას ქ. 

N23, კუპრაშვილის ქ. N2. შესრულებული სამუშაოების სახელშეკრულებო 

ღირებულებაა - 97 435 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.   

 ინდ. მეწარმე რუბენ ლუტიძე რომელიც ახორციელებდა სამუშაოებს შემდეგი 

მიმართულებებით: გურამიშვილის ქ.N9, რობაქიძის ქ.N10, გიორგაძის ქ.N39 

(პირველი სადარბაზო), თაყაიშვილის ქ. N8, სოფელი ახალსოფელში, ჩაის ფაბრიკის 

დასახახლებაში საცხოვრებელი სახლი, რობაქიძის ქ.N14, რუსთაველის ქ. N19, 

სოფელ მუხურაში ადმინისტრაციული შენობის სახურავი, სოფელ ცუცხვათში 

ადმინისტრაციული შენობის სახურავი. შესრულებული სამუშაოების 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 128 305 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.   

 შ.პ.ს. „საფუძველი 2014“ რომელიც ახორციელებდა სამუშაოებს შემდეგი 

მიმართულებებით: რობაქიძის ქ.N12 (1 და 3 სადარბაზოები), გელათის ქ.N24 

(პირველი სადარბაზო), სვანეთის ქ.N28, გამსახურდიას ქ.N3 (მეოთხე სადარბაზო),  

ჯალაღანიას ქ.N29, გამსახურდიას ქ.19,  გამსახურდიას ქ.30-VII-VIII-IX, ცირეკიძის 

ქ.N9,  კოსტავას ქ.N4. შესრულებული სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება 

- 133 132 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.   

 შ.პ.ს. „საფუძველი 2014“ რომელიც ახორციელებდა სამუშაოებს შემდეგი 

მიმართულებებით: ცირეკიძის ქ.N16, კ.ლომაძის მოედანი ქ.N6  (პირველი 

სადარბაზო), თბილისის ქ.N13  (მეორე სადარბაზო), ჯალაღანიას ქ.N16, კოსტავას 

ქ.N5, კოსტავას ქ.N2, სოფელ გელათში კლუბის სახურავი, სოფელ სოჩხეთში 

კლუბის სახურავი, სოფელ ხრესილში  კლუბის სახურავი. შესრულებული 

სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება - 133 131 ლარი. სამუშაოები 

დასრულებულია.   

 შ.პ.ს. „საფუძველი 2014“ რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს შემდეგი 

მიმართულებებით: ახობაძის ქ.N4 (მეოთხე სადარბაზო), გამსახურდიას ქ.N1 (1, 2 და 

3 სადარბაზოები), გამსახურდიას ქ.N14, გიორგაძის ქ.N39 (მეორე სადარბაზო), 



გორგიძის ქ.N1, გამსახურდიას ქ.N49 (1, 5 და 6 სადარბაზოები),  გორგიძის ქ. N2,  

კოსტავას ქ.N7, ქუთაისის ქ.N4, დუმბაძის ქ.N2. შესასრულებული სამუშაოების 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 127 888 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია.   

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი.

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 ივლისის # 1663 განკარგულებით გამოყოფილი 

ასიგნებების ფარგლებში დაიგეგმა სოფელ მუხურაში შიდასასოფლო გზის ბეტონის 

საფარით მოწყობის სამუშაოები. 

    აღნიშნული პროექტი წარმოადგენდა, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის ფარგლებში განხორციელებული პროექტის გაგრძელებას 578 გრძ/მეტრით. 

    პროექტი დასრულებულია და იგი განახორციელა შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-მა (ხელშეკრ. ღირ-ბა 

199 999 ლარი).         

                    2018 წლიდან გადმოსული პროექტი

             რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს 

საწირის ადმინისტრაციული ერთეულში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის 

სამუშაოები. პროექტის ფარგლებში,  სასმელი წყლით მომარაგება უნდა განხორციელდეს 

სოფელ საწირის მიმდებარედ მოწყობილი წყალშემკრები კაპტაჟიდან, რაც მიედინება 

ცენტრალური d-160მმ-იანი პოლიეთილენის მილით სოფ. საწირის არსებულ 

რეზერვუარში, სადაც მოსაწყობია გამწმენდი ნაგებობა (საქლორატორო). ასევე მოსაწყობია 

d-50მმ-იანი, d-32მმ-იანი პოლიეთილების მილი აგრეთვე სოფ. დაბაძველისა და 

სამტრედიის უბნებში 50 ტ რეზერვუარები ხოლო ე.წ. „ლეკების“ უბანში 80 ტ რეზერვუარი. 

სამუშაოებს აწარმოებს შ.პ.ს. "ნიუმშენი"(სახ.ღირ-ბა: 669 727 ლარი).            

             მოსაწყობი მაგისტრალიდან სავარაუდოთ 700 გრძ/მეტრი  განთავსებულია ტყის მასივში 

და ეროვნული სატყეო სააგენტოდან ნებართვის მიღებაზე პარალელურად მიმდინარეობს 

საჭირო პროცედურები. სამუშაოების მიმდინარეობა აგრეთვე შეაფერხა შ.პ.ს. „საინჟინრო 

მონიოტორინგის ჯგუფი“-ს მოთხოვნამ, განხორციელებულიყო არსებული 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება. 

    დღეის მდგომარეობით, მოწყობილია სხვადასხვა დიამეტრის 8 კმ მაგისტრალი და სამი 

ერთეული სამარაგო ავზი. პროექტის სრულად განსახორციელებლათ, სათავეზე 

მიმდინარეობს  კაპტაჟის მოწყობა და ახალი საქლორატოროს აშენება.  პროექტის 

დასრულების ვადაა 2020 წლის 31 მაისი.

 ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამა

2019 წელს დაიგეგმა შემდეგი სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები:

 სოფელ ხრესილის და ახალსოფლის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.   

 სამუშაოები განახორციელა ინდ მეწარმე ნუგზარ ფანჩულიძემ(სახ.ღირ-ბა: 31540 

ლარი).  სამუშაოები დასრულებულია. 

 სოფელ ორპირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.



      სამუშაოები განახორციელა ინდ მეწარმე ნუგზარ ფანჩულიძემ(სახ.ღირ-ბა: 12581

 ლარი).  სამუშაოები დასრულებულია.

 სპორტ. დარბაზის სახურავისა და ოთახების რეაბილიტაცია. 

 სამუშაოები განახორციელა ტენდერში გამარჯვებულმა ფირმამ შ.პ.ს. „მშენებელი 

ცუცხვათი“(სახ.ღირ-ბა: 61467 ლარი). სამუშაოები დასრულებულია.

 სოფელ ხრესილში, ხრესილის ომის მემორიალის რეაბილიტაცია.  სამუშაოებს 

ახორციელებს  ტენდერში გამარჯვებული ფირმა შ.პ.ს. „მშენებელი 

ცუცხვათი“(სახ.ღირ-ბა: 15 444 ლარი). დღეის მდგომარეობით სამუშაოები 

მიმდინარეობს, დარღვეულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების 

შესრულების ვადები.

 წერეთლის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა.  

  სამუშაოებს ახორციელებს  ტენდერში გამარჯვებული ფირმა შ.პ.ს. „ხვამლი 

2019“(სახ.ღირ-ბა: 39 848 ლარი). დღეის მდგომარეობით სამუშაოები მიმდინარეობს,  

დასრულების ვადაა 2020 წლის 31 იანვარი.

       ბ.მ.ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამით დაიგეგმა მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები (თანხით 65 000 

ლ).

             პროექტის ფარგლებში რეაბილიტირებულია:  ქუთაისის ქN3, ახობაძის ქ.N6, თბილისის 

ქ.N20, თაბუკაშვილის ქ.N24, კურსები 54-ე ქ. ბ.N12, კურსები 54-ე ქ. ბ.N11, გამსახურდიას 

ქ.N51, გამსახურდიას ქ.N21, გამსახურდიას ქ.N34, გამსახურდიას ქ.N30, რუსთაველის ქ.N9, 

ნინოშვილის ქ.N4, თაბუკაშვილის ქ.N18 კორპუსების სახურავები, რომელიც 

განახორციელა შ.პ.ს. "ხელმარჯვე ოსტატები"-მა.     

              საანგარიშო პერიოდისათვის მიმდინარეობს საბოლოო ანგარიშსწორების პროცედურები.

       შეჯამებისათვის მინდა აღვნიშნო, რომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს 

განხორციელდა სულ 146 სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი, თანხით  6 884 

801 ლარი.  საკასო შესრულება შეადგენს 6 410 219 ლარს, (93%). მათ შორის:

რ.გ.პ.ფონდი - სახელშეკრულებო ღირებულება 3 198 835 ლარი, საკასო შესრულება 3 062 

553 ლარი - 96%;

საჯარო სკოლების მცირე რეაბილიტაცია - სახელშეკრულებო ღირებულება 381 141 ლარი, 

საკასო შესრულება 338 278 ლარი - 96%;

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - სახელშეკრულებო ღირებულება 526 893 ლარი, საკასო 

შესრულება 500 871 ლარი - 95%;

სამედიცინო ამბულატორიების რეაბილიტაცია - სახელშეკრულებო ღირებულება 90 725 

ლარი, საკასო შესრულება 86 216 ლარი - 95%;

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი - სახელშეკრულებო ღირებულება 199 

999 ლარი, საკასო შესრულება 194 221 ლარი - 97%;



სტიქიის პრევენცია - სახელშეკრულებო ღირებულება 141 268 ლარი, საკასო შესრულება 117 

420 ლარი - 83%;

სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა - სახელშეკრულებო ღირებულება 1 506 348 ლარი, საკასო 

შესრულება 1 476 832 ლარი - 98%;

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები - სახელშეკრულებო ღირებულება 170 495 ლარი, 

საკასო შესრულება 124 772 ლარი - 62%.

      სამსახური მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების შესრულების 

მიზნით, ახორციელებს სახვადასხვა სახის ფუნქცია-მოვალეობებს:

      „მშენებლობის ნებართვების გაცემისა და შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების 

წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის # 255 

დადგენილების მოთხოვნების შესრულების მიზნით სამსახურის მიერ საანგარიშო 

პერიოდისათვის მომზადდა და გაიცა: მშენებლობის ნებართვა 17 ობიექტზე.  

ექსპლუატაციაში მიღებულია 5 ობიექტი,  I-ლი კლასის ობიექტზე, მარტივი წესით 

შეთანხმებულია 30 ობიექტის სამშენებლო დოკუმენტი.

  საანგარიშო პერიოდისათვის სამსახურში შემოსულია მოქალაქეთა 1267-ზე მეტი 

განცხადება, ძირითადათ, სიძველისა და წარმოქმნილი მეწყერული მოვლენების გამო, 

საცხოვრებელი სახლების დაზიანების შესახებ. შემოსულ განცხადებებზე დადგენილ 

ვადებში ვახდენთ შესაბამისი რეაგირებას. კომისიის მიერ ადგილზე მისვლით, 

ვიზუალური დათვალიერების წესით შესწავლილი და დადგენილი იქნა  საცხოვრებელი 

სახლების დაზიანების ხარისხი, რაც დასტურდება სათანადო აქტებით, რომელიც 

გადაგზავნილია შემდგომი რეაგირების მიზნით. 

რაც შეეხება მეწყერისაგან დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებს მასზე ინფორმაცია 

იგზავნება გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, გეოლოგიური კვლევის ჩატარების და 

შემდგომი პრევენციული ღონისძიებების დასახვის მიზნით.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


