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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	38

2020-2022	წლების	საპილოტე	რეგიონების	ინტეგრირებული	განვითარების	პროგრამის
ფარგლებში	განსახორციელებელი	პროექტების	დასაფინანსებლად	კონკურსში

მონაწილეობის	მისაღებად	წარსადგენი	პროექტების	განხილვისა	და	მოწონების	შესახებ

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულომ	განიხილა	მუნიციპალიტეტის	მერის	2021	წლის
23	ივნისის	N48-4821174151	წერილი,	რომელშიც	მერი	აღნიშნავს,	რომ	საქართველოს	რეგიონების
განვითარების	სამთავრობო	კომისიის	მიერ	გამოცხადდა	კონკურსი	„2020-2022	წლების	საპილოტე
რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განსახორციელებელი
პროექტების	 დასაფინანსებლად“.	 კონკურსში	 მონაწილეობის	 მისაღებად	 მერს	 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტიდან	სურს	წარადგინოს	რიგი	პროექტები	(დანართი	თან	ერთვის).

ზემოთ	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 61-ე	 მუხლის	 მე-2	 ნაწილის,	 „2020-2022	 წლების	 საპილოტე
რეგიონების	ინტეგრირებული	განვითარების	პროგრამის	პროექტების	შერჩევის	პროცედურებისა	და
კრიტერიუმების	 განსაზღვრის	 წესის	 შესახებ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 27	 მარტის
N200	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 წესის	 მე-6	 მუხლის	 მე-8	 პუნქტისა	 და	 „საქართველოს
საპილოტე	 რეგიონების	 განვითარების	 მიზნით	 განსახორციელებელი	 ღონისძიებების	 შესახებ“
საქართველოს	მთავრობის	2019	წლის	20	დეკემბრის	N	628	დადგენილების	შესაბამისად:

1.	 მოწონებულ	 იქნეს	 2020-2022	 წლების	 საპილოტე	 რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების
პროგრამის	 ფარგლებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 დასაფინანსებლად	 კონკურსში
მონაწილეობის	მისაღებად	წარსადგენი	პროექტები	(დანართი	თან	ერთვის).

2.	 შერჩეული	 პროექტი	 ინიციირების	 სახით	 წარედგინოს	 საქართველოს	 საპილოტე	 რეგიონების
განვითარების	სამთავრობო	კომისიას.

3.	კონტროლი	განკარგულების	შესრულებაზე	დაევალოს	მუნიციპალიტეტის	მერს.

4.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

5.	განკარგულებაშეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონითდადგენილიწესით,	 მისი	 გაცნობიდან	 ერთი	 თვის
ვადაში,	ქუთაისის	საქალაქო	სასამართლოში	(მისამართიქ.	ქუთაისი,	კუპრაძის	ქუჩა	№11).

პაატა	ახალაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 25 ივნისის №38  განკარგულების 

დანართი №1 
 

2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის (სრიგპ) ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებელი საკონკურსო პროექტების იდეების ნუსხა 

№ 

პროექტის 

(იდეის) 

დასახელება 

პრიორიტეტ

ი (1.1ა, 1.1 ბ, 

1.2ა, 2.1ა, 

2.1ბ, 4.2, 

4.3ა) 

პროექტის 

სრული 

ღირებულე

ბა  

სრგიპ-იდან 

მოთხოვნილ

ი თანხა 

 

თანადაფინანსე

ბა 
პროექტის აღწერა  პროექტის მიზანი 

პროექტის 

განხორციელებ

ის სავარაუდო 

ვადები 

პროექტ

ი კი/არა 

1 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

გვიშტიბში 

მდებარე, 

მწვანილისა და 

ბოსტნეულის 

მწარმოებელ და 

დამამუშავებელ 

კომპანია 

„ჰერბია“-სთან 

მისასვლელი 

გზის 

რეაბილიტაცია 

ასფალტ/ბეტონის 

საფარით 

4.2 365830 347539 18292 

პროექტის 

ფარგლებში 

მოხდება 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

გვიშტიბში 

მდებარე, შპს 

„ჰერბია“-ს 

მწვანილისა და 

ბოსტნეულის 

წარმოება-

დამამუშავებელ 

საწარმოსთან 

მისასვლელი 2300 

მეტრი სიგრძის 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

გზის 

რეაბილიტაცია 

ადგილობრივი 

ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურ

ის მოწყობა 

31.12.2021 კი 



ასფალტ/ბეტონის 

საფარით. 

2 

ქ. წყალტუბოში, 

საკონცერტო 

დარბაზი 

„ივერია“-ს 

რეაბილიტაცია 

და აღჭურვა 

4.2 650760 618222 32538 

ქ. წყალტუბოს 

ცენტრალურ 

პარკში არსებულ, 

ყოფილი 

საკონცერტო 

დარბაზ „ივერია“-

ს რეაბილიტაცია, 

კერძოდ შენობას 

ჩაუტარდება 

სახურავის 

რეაბილიტაცია 

და შიდა 

ინტერირერის 

მოწყობის 

სამუშაოები. 

ადგილობრივი 

ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურ

ის მოწყობა 

31.12.2021 არა 



3 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

დერჩში აკ. 

გიორგი 

ახვლედიანის 

სახლ-მუზეუმის 

რეაბილიტაცია 

2.1ბ 365000 346750 18250 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

დერჩში მდებარე, 

აკ. გიორგი 

ახვლედიანის 

სახლ-მუზეუმი 

წარმოადგენს 1-

სართულიან ხის 

შენობას, 

რომელიც 

აSენებულია მე-19 

საუკუნის ბოლოს 

და ესაჭიროება 

კაპიტალური 

რემონტი, 

კერძოდ: 

დაზიანებული 

ხის მასალის 

შეცვლა, შენობის 

გადახურვის 

შეცვლა და 

საძირკველის 

გამაგრება. 

ბუნებისა და 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების დაცვა 

31.12.2021 არა 



4 

ქ. წყალტუბოში, 

„ცივი ტბის“ 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

საზოგადოებრივი 

საპირფარეშოს 

მოწყობა 

2.1ა 115000 109250 5750 

ქ. წყალტუბოში, 

26 მაისის ქუჩაზე 

მდებარე „ცივ 

ტბასთან“, 

რომელიც 

ადგილობრივი 

მოსახლეობისა და 

ჩამოსული 

ტურისტების 

საყვარელი 

დასვენების 

ადგილია და 

სადაც მუდამ 

ხალხმრავლობაა 

მოეწყობა 

საზოგადოებრივი 

საპირფარეშო, 3 

ქალებისა და 3 

მამაკაცის 

განყოფილებით. 

ტურისტებისთვის 

ბუნების და 

მემკვიდრეობის 

ძეგლებთან 

დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურ

ის განვითარება 

31.12.2021 არა 

5 

სოფელ 

წყალტუბოში, 

ნიკო 

ლორთქიფანიძის 

სახლ-მუზეუმის 

ეზოში არსებული 

ამფითეატრის 

რეაბილიტაცია 

2.1ა 280000 266000 14000 

პროექტის 

ფარგლებში 

ჩატარდება: 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ჩუნეშში მდებარე, 

ნიკო 

ლორთქიფანიძის 

სახლ-მუზეუმის 

ეზოში (სადაც 

ხშირად ეწყობა 

შეხვედრები და 

ლიტერატურული 

საღამოები), 

ტურისტებისთვის 

ბუნების და 

მემკვიდრეობის 

ძეგლებთან 

დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურ

ის განვითარება 

31.12.2021 არა 



არსებული 

ამფითეატრის 

რეაბილიტაცია.  

6 

ქ. წყალტუბოს 

ცენტრალურ 

პარკში 

არსებული 

შადრევნისა და 

ამფითეატრის 

რეაბილიტაცია 

4.2 180000 171000 9000 

პროექტის 

ფარგლებში 

ჩატარდება: ქალაქ 

წყალტუბოს 

ცენტრალური 

პარკის სამრეთ 

ნაწილში მდებარე 

შადრევნისა და 

ამფითეატრის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. 

ადგილობრივი 

ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურ

ის მოწყობა 

31.12.2021 არა 

7 

ქ. წყალტუბოში, 

სასტუმრო 

„პრომრთე“-სთან 

არსებული 

სკვერისა და 

შადრევნის 

რეაბილიტაცია. 

4.2 124898 118653 6245 

პროექტის 

ფარგლებში 

მოხდება: ქ. 

წყალტუბოში, 

სასტუმრო 

„პრომეთე“-სთან 

არსებული 

სკვერისა და 

შადრევნის 

რეაბილიტაცია. 

ადგილობრივი 

ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურ

ის მოწყობა 

31.12.2021 კი 



8 

ქ. წყალტუბოს 

ცენტრალური 

პარკში, 

ადგილობრივი 

პროდუქციისა და 

ხელნაკეთი 

ნივთების 

გასაყიდი 

ადგილების 

მოწყობა  

2.1ა 300000 285000 15000 

პროექტის 

ფარგლებში: ქ. 

წყალტუბოს 

ცენტრალური 

პარკის 

ტერიტორიაზე 

მოეწყობა სავაჭრო 

ადგილები, სადაც 

უვხოელი 

ტურისტები და 

სამკურნალოდ 

ჩამოსული 

დამსვენებლები 

შეძლებენ 

ადგილობრივი 

წარმოების 

სოფლის 

მეურნეობის 

პროდუქციისა და 

ხელნაკეთი 

ნივთების შეძენას. 

ტურისტებისთვის 

ბუნებისა და 

მემკვიდრეობის 

ძეგლებთან 

დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურ

ის განვითარება 

31.12.2021 არა 

9 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ხომულში 

არსებული 

„თამარის ციხის“ 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 

2.1ა 700000 665000 35000 

პროექტის 

ფარგლებში: 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ხომულში 

არსებულ 

„თამარის ციხის“ 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

მოეწყობა მცირე 

ზომის 

თანმხლები 

ინფრასტრუქტურ

ტურისტებისთვის 

ბუნებისა და 

მემკვიდრეობის 

ძეგლებთან 

დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურ

ის განვითარება 

31.12.2021 არა 



ა 

(ელექტროენერგი

ის მიწოდების 

ქსელის გამართვა, 

საპარკინგე 

ადგილები, 

სანიტარული 

წერტილები და 

სხვა). 

 


