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პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2022 წლის      მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 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 2022 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 

 



№ სოფელი მიღებული გადაწყვეტილება გამოყოფილი თანხა

ამბულატორიის ოთახის მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

ამბულატორიის ოთახის მოწყობა

წყლის მილის შეძენა

ბეტონის გზის მოწყობა

სანიაღვრე არხის მოწყობა

32000

1 ორმეთი სკვერის შემოღობვა 12000

გარე განათების მოწყობა

ფეხბურთის მოედნის შემოღობვა

გარე განათების მოწყობა

1 ლესა 20000

12000ჭინათი2

ლესის ადმინისტრაციული ერთეული

2 ომფარეთი 16000



საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა

ფეხბურთის მოედნის შემოღობვა

4 წყალწმინდა გარე განათების მოწყობა 20000

64000

კალათბურის სტადიონის მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

ეკლესიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობა

წმ.ნიკოლოზის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
მოწყობა

32000

1 ჯუნმერე სკვერის კეთილმოწყობა ჯაყელის უბანში 10000

სპოტული ინფრასტრუქტურისმოწყობა; 
სამების ქუჩაძე

სკოლამდელ დაწესებულებაში ინვენტარის 
შეძენა

ზემო შუხუთი 12000

2 ქვემო შუხუთი 20000

შუხუთის  ადმინისტრაციული ერთეული

2

3 ღრმაღელე

16000მაჩხვარეთი

16000

1

ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეული



გზის მოხრეშვითი სამუშაოები 
ჩხარტიშვილების უბანში

სკვერის კეთილმოწყობა ორაგვის სასაფლაოს 
წინ

36000

სასაფლაოს შემოღბვა და კეთილმოწყობა

ბავშვებისთვის განკუთვნილი სკვერის მოწყობა

გვიმბალაური სასაფლაოს შემოღბვა და კეთილმოწყობა 16000

28000

1 ჭალა გარე განათების მოწყობა 12000

სასაფლაოსთან მისასვლელი რკ/ბეტონის გზის 
წერტილოვანი შეკეთება

სკვერის მოსაწყობად მავთულბადის შეძენა

სოფლის საძოვართან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა

მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა 
მემორიალის რესტავრაცია

მაჩხვარეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

გვიმბალაურის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჯუნეწერი 

10000

2 ზემო ჩიბათი 12000

120001

3 ორაგვე



სულაბერიძეების უბანში მოსაცდელის მოწყობა 
(აშენება)

ჩახვაძეების უბანში სანიაღვრე არხების 
ამოწმენდა

40000

გარე განათების გაგრძელება

ცხაურის და ხიდის მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

უბნებში ცხაურების მოწყობა

გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

სასაფლაოსთან ხიდის რეაბილიტაცია

ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის გაგრძელება

3

ხორეთი

12000

ჩიბათის  ადმინისტრაციული ერთეული

ქვემო ჩიბათი

ჩოჩხათი

1 გულიანი

2

3 კოკათი 10000

16000

120004

16000



სოფლის შიდა გზების მოწესრიგება

ეკლესიის უბანში წყლის სისტემის გაკეთება

6 შრომისუბანი გარე განათების დასრულება 12000

7 ჯიხანჯირი გარე განათების დასრულება 12000

74000

1 ყელა დაწყებული გარე განათების დასრულება 12000

პირველ ბრიგადაში, ღლონტების უბანში ღია 
სანიაღვრე არხის მოწყობა 150 მ.

დაწყებული გარე განათების დასრულება

24000

1 ბაღლეფი გარე განათების მოწყობა 12000

გარე განათების მოწყობა

სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის 
შეკეთება

5

ჩოჩხათის  ადმინისტრაციული ერთეული

ნინოშვილის  ადმინისტრაციული ერთეული

2 ნინოშვილი

2 ეწერი 12000

12000მოედანი

12000



3 ჯურუყვეთი საქორიას უბანში გარე განათების მოწყობა 16000

40000

გარე განათება (ჭალა-ეწერი)

გარე განათება ცენტრი (ქანთარიები)

ამბულატორიის შენობაში სველი წერტილის 
რეაბილიტაცია

გარე განათების მოწყობა მუჭუტას უბანში

გარე განათების მოწყობა ჩაგმედი ჩხაიძის 
მიმდებარედ

28000

1 გაგური გარე განათების მოწყობა 10000

2 ჭანჭათი გარე განათების მოწყობა 16000

გარე განათების მოწყობა უბნების მიხედვით

სასაფლაოს ღობის შეღობვა- რეაბილიტაცია

წყლის სათავე- ნაგებობის აღდგენა

12000

ტელმანი

ზემო აკეთი3

ჯურუყვეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

2 12000

1 აცანა 16000

აცანის  ადმინისტრაციული ერთეული



გარე განათების მოწყობა

სასაფლაოს ღობის შეღობვა- რეაბილიტაცია

54000

სასაფლაოს შემოღობვა

წყაროს წყლის კეთილმოწყობა

2 ქვემო მამათი სასაფლაოს შემოღობვა 10000

სასაფლაოს შემოღობვა

გარე განათების მოწყობა

გარე განათება

ავზის შეძენა, სანიაღვრე არხის გაწმენდა, გზის 
გასწორება

44000

სასაფლაოსთან მისასვლელი რკ/ბეტონის გზის 
მოწყობა

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

10000

12000

შათირი4

1 მამათი

3 კონჭკათი

4 ქვემო აკეთი 16000

აკეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

12000

1 16000ახალსოფელი

მამათის  ადმინისტრაციული ერთეული



მილხიდი მოწყობა და სანიაღვრე არხის 
გაწმენდა

სასაფლაოს შეღობვა

წყლის სისტემის მოწყობა

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა

ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა და 
გაწმენდა

პარკის რეაბილიტაცია

წყლის სისტემის მოწესრიგება

სანიაღვრე არხების გაწმენდა

ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა

შიდა გზების მოხრეშვა

ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა

შიდა გზების მოხრეშვა

92000

გარე განათების მოწყობა როლანდი გოგუაძის 
და ვალოდია გოგუაძის უბნებში

12000გრიგოლეთი6

4 სუფსა 12000

160005 ხიდმაღალა

მალთაყვა7 10000

სუფსის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჩქუნი

2

3 10000

16000ტაბანათი



სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე რკ/ბეტონის 
დასხმის გაგრძელება. ცხაურის ჩადება. ალდა 

ლომაძის უბანი

არსებული სანიაღვრე არხის ამოწმენდა გიორგი 
ჩხაიძის უბანში

სკვერის მოწყობა ნაძვნარის უბანში

სოფლის ცენტრში რკ/ბეტონის სანიაღვრე 
არხების მოწყობა

3 ჭყონაგორა
ჯიხეთის გადასახვევთან არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია 16000

გარე განათების მოწყობა ჯემალ ჯიბლაძის და 
რობერტ მეფარიშვილის უბნებში

წმ. გიორგის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია

ფიჩორის უბნის სასაფლაოს გზაზე რკინა- 
ბეტონის გზის გაგრძელება

მიხეილ მანთიძის უბანში რკ/ბეტონის 
სანიაღვრე არხის მოწყობა, ცხაურის მოწყობა 

გზის მოწესრიგება

6
ჯიხეთის 
მონასტერი

ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე 
სარეკრაციო სივრცის რეაბილიტაცია 10000

86000

5 ქვიანი 16000

4 ჯაპანა 12000

ნიგოითის  ადმინისტრაციული ერთეული

16000ჩოლობარგი2

160001 ნიგოითი



მილხიდის მოწყობა ირაკლი 
მოისწრაფიშვილის სახლისკენ მიმავალ გზაზე

გარე განათების მოწყობა

წყლის რეზერვუარის შეძენა

ზოიძეების უბანში ღია არხის მოწყობა, გზის 
აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით

ბუკულოვების უბანში გარე განათების მოწყობა

სასაფლაოს გზის აღდგენა

გარე განათების მოწყობა

მერაბი ტუღუშის კარმიდამოსთან გზის 
წერტილოვანი შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევით

მარტივი ტიპის 2 სტადიონის მოწყობა

ბეტონის არხის მოწყობა

62000

სულ 748000

ჩანჩეთი 100004

120003

200002 ხაჯალია

არჩეული

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული ერთეული

20000ნიგვზიანი1


