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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ  ბესიკ ტაბიძეს

      ბატონო ბესიკ,

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და 
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 
დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად.  განსახილველად და დასამტკიცებლად 
წარმოგიდგენთ ზემოთ აღნიშნული ფონდიდან 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების 
ნუსხას.

   გთხოვთ, განიხილოთ და მოიწონოთ.

   პატივისცემით, 

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



N მუნიციპალიტეტი სოფლის 
დასახელება საპროექტო წინადადების სახელწოდება გამოყოფილი 

თანხა

1 ლანჩხუთი ქვემო შუხუთი 1.გარე განათების მოწყობა
 20000

2 ლანჩხუთი ზემო შუხუთი 1.გარე განათების მოწყობა 
 12000

3 ლანჩხუთი ნიგოითი 1.გარე განათების მოწყობა 
 16000

4 ლანჩხუთი ჯიხეთი

1. მონატრის გზის დასაწყისში 
სკვერის მოწყობა

2.მონასტრის შესასვლელის 
მოპირკეთება

და სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

10000

5 ლანჩხუთი ჩოლობარგი 1.გარე განათების  მოწყობა
16000

6 ლანჩხუთი ჭყონაგორა 1. გარე განათების მოწყობა
16000

7 ლანჩხუთი ჯაპანა

1.სოფლის სასაფლაოსთან 
მისასვლელ გზაზე რკინაბეტონის 

დასხმა
12000

8 ლანჩხუთი ქვიანი
1.სოფლის სასაფლაოსთან 

მისასვლელ 
გზაზე რკინაბეტონის დასხმა

16000

9 ლანჩხუთი ახალსოფელი
1.გარე განათების მოწყობა

16000

10 ლანჩხუთი ტაბანათი
1. გარე განათების მოწყობა

16000

11 ლანჩხუთი ჩქუნი
1.სოფლის სასაფლაოზე მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია 10000

12 ლანჩხუთი ხიდმაღალა
2.შიდა გზების მოწყობა

16000

13 ლანჩხუთი გრიგოლეთი
სოფ. გრიგოლეთის და სოფ. 

მალთაყვის საერთო სასაფლაოს 
შემოღობვა

12000

14 ლანჩხუთი მალთაყვა
სოფ. გრიგოლეთის და სოფ. 

მალთაყვის საერთო სასაფლაოს 
შემოღობვა

10000

15 ლანჩხუთი სუფსა 2.სუფსის სკვერის კეთილმოწყობა და 
განათების მოწყობა

12000

16 ლანჩხუთი შრომისუბანი 1.გარე განათების მოწყობა
12000



17 ლანჩხუთი ჩოჩხათი
1.გარე განათების მოწყობა

2.შიდა გზების მოწყობა 16000

18 ლანჩხუთი მოედანი
1. გარე განათების მოწყობა

12000

19 ლანჩხუთი ჯიხანჯირი

1. შიდა გზების მოწყობა
2.სოფლის სპორტული მოედნის 

მოწყობა
12000

20 ლანჩხუთი ხორეთი
1.გარე განათების მოწყობა

2.შიდა გზების მოწყობა 12000

21 ლანჩხუთი გულიანი
1. ადმინისტრაციული შენობის 

დასრულება 12000

22 ლანჩხუთი კოკათი 1.შიდა სასაფლაოს გზების მოწყობა 10000

23 ლანჩხუთი ნინოშვილი

1.სოფელში გარე განათების მოწყობა
2.სკოლამდელი დაწესებულების 
შემოღობვა და გარე ინვენტარის 

შეძენა
12000

24 ლანჩხუთი ყელა

1.სოფელში გარე განათების მოწყობა
2.სკოლამდელი დაწესებულების 
შემოღობვა და გარე ინვენტარის 

შეძენა
12000

25 ლანჩხუთი წყალწმინდა
1.სოფლის მცირე სტადიონის 

შეღობვა 20000

26 ლანჩხუთი ღრმაღელე 1. სოფლის გარე განათების მოწყობა 16000

27 ლანჩხუთი ომფარეთი
1. სოფლში გარე განათების მოწყობა

16000

28 ლანჩხუთი ორმეთი
1. სოფლში გარე განათების მოწყობა

12000

29 ლანჩხუთი ზემო აკეთი 2.გარე განათების მოწყობა 12000

30 ლანჩხუთი გაგური 1.სასმელი წყლის რეაბილიტაცია


 10000



31 ლანჩხუთი ქვემო აკეთი

1.კულტურის სახლში ოთახის 
გარემონტება

2.გარე განათების მოწყობა 
16000

32 ლანჩხუთი ჭანჭათი

კულტურის სახლში ოთახის 
რემონტი , სველი წერტილის მოწყობა 

და ინვენტარის შეძენა 16000

33 ლანჩხუთი მამათი 1. სოფლის სასაფლაოს შეღობვა
 12000

34 ლანჩხუთი ქვ.მამათი

1.სანიარვრე არხების მოწყობა 
ცხაურით

2.შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა
10000

35 ლანჩხუთი შათარი
1.სანიაღვრე არხების მოწყობა

2.ცხაურების მოწყობა 10000

36 ლანჩხუთი კონჭკათი 1.რკინა ბეტონის გზის დაგება

 12000

37 ლანჩხუთი აცანა

1.ადმინისტრაციულ შენობაში სველი 
წერტილის მოწყობა 

და ინვენტარის შეძენა                          2. 
ე.წ. კვიჭიძეების უბანში გარე 

განათების მოწყობა
16000

38 ლანჩხუთი ტელმანი

1.წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია
2.ე.წ. კილისძირის წყაროს 

მოპირკეთება და წყაროსთან სკვერის 
მოწყობა

12000

39 ლანჩხუთი მაჩხვარეთი
1.ამბულატორიის შენობის 

მოწესრიგება 16000

40 ლანჩხუთი ჯუნმერე 1.სანიარვრე არხების მოწყობა 10000

41 ლანჩხუთი ორაგვე
1.ყოფილ ადმდმინისტრაციულ 

შენობაში 
დარბაზის რეაბილიტაცია

10000

42 ლანჩხუთი ლესა
1.ადმინისტრაციული შენობის 

რეაბილიტაცია
20000

43 ლანჩხუთი ჭინათი 1.ადმინისტრაციული შენობის 
რეაბილიტაცია

12000



44 ლანჩხუთი ზემო ჩიბათი

1.სოფლის სასაფლაოს შეღობვა და 
სასაფლაოსთან სველი წერტილის 

მოწყობა 12000

45 ლანჩხუთი ქვემო ჩიბათი

1.წყლის სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაცია

2.სველი წერტილის მოწყობა სოფლის 
სასაფლაოზე

16000

46 ლანჩხუთი ჭალა

1.წყლის სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაცია

2.სოფლის სასაფლაოს მიმდებარედ 
კვალის გაყვანა

12000

47 ლანჩხუთი გვიმბალაური

1.ე.წ. ჩხაიძეების სასაფლაოს და 
ძირითადი სასაფლაოს ნაწილობრივ 

შეღობვა
2.სპორტული მოედნის მოწყობა 

3.ჯანმრთელობის ქუჩაზე სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა და მიმდებარე 

წყაროს მოპირკეთება
4.წერეთლის ქუჩაზე წყაროს 

მოპირკეთება

16000

48 ლანჩხუთი ჯუნეწერი

1.სოფლის სასაფლაოს ნაწილობრივ 
შეღობვა

2.სპორტული მოედნის მოწყობა 
ინვენტარით

3.გარე განათების მოწყობა
12000

49 ლანჩხუთი ნიგვზიანი

1.გარე განათების მოწყობა ე.წ. 
,,აფხაზავებისა“ და ,,ხეთის“ უბნებში

2.შინმოუსვლელთა მემორიალის 
შემოღობვა

3.არხის გაწმენდა შუქრი ვაშაკიძის 
კარ-მიდამოსთან

20000

50 ლანჩხუთი არჩეული

1.გარე განათების მოწყობა არჩეული 
ნინოშვილის დამაკავშირებელ გზაზე

2. ე.წ. "ჩიქვეთის" უბანში გარე 
განათების მოწყობა                                  3. 

წყლის სათავე ნაგებობაზე 
გამწმენდის მოწყობა

12000



51 ლანჩხუთი ხაჯალია

1.გარე განათების მოწყობა ე.წ. 
,,წიაღობნისა“ და ,,ჯიხანჯირის“ 

უბნებში
2.ე.წ. ,,ბუკულოვების“ უბანში მცირე 
სპორტული სტადიონის მოწყობა

20000

52 ლანჩხუთი ჩანჩეთი
1.სოფლის მოსახლეობისათვის 

თავშეყრის ტერიტორიის მოწყობა 10000

53 ლანჩხუთი ჯურუყვეთი 1.გარე განათების მოწყობა 16000

54 ლანჩხუთი ეწერი 1.გარე განათების მოწყობა 12000

55 ლანჩხუთი ბაღლეფი 1.გარე განათების მოწყობა 12000

748000



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

2019 წლის      მარტი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს 
დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“  61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი 
პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილების შესაბამისად, 

მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ადმინისტრაციული 
ერთეულების მიხედვით  დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან 
ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 
თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად;

მუხლი   3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
 
      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ბესიკ ტაბიძე


	Sheet1

