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სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მიერ 

შერჩეული პროექტების განხილვის შესახებ 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის N4  

ოქმის მე-7 საკითხის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 

თებერვლის N03/1122 წერილით შემოსული დოკუმენტაციისა და  ,,საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და 

კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის 

N23 დადგენილების გათვალისწინებით 

1.  მოწონებული იქნეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

დასაფინანსებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მიერ შერჩეული 

პროექტები (თან ერთვის). 

2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა უზრუნველყოს განკარგულების 

პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროექტების საქართველოს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარდგენა. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ მოსამართლესთან (მის: ქ. მარნეული, 

ნარიმანოვის ქუჩა N4), მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ მოადგილეს ზაურ ტაბატაძეს. 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის  

მოვალეობის შემსრულებელი:    ვალერი მეტრეველი 



ადგილობრივი 

ბიუჯეტის 

თანადაფინანსება 

რეგ.ფონდი სულ                                         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. თამარისის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

170831,00 200379,00 371210,00 პროექტი მზად არის

2
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. თაქალოს შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

137234,00 160969,00 298203,00 პროექტი მზად არის

3
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. სადახლოში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

189627,00 222425,00 412052,00 პროექტი მზად არის

4
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. კაჩაგანის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

164006,00 192372,00 356378,00 პროექტი მზად არის

5
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. კაპანახჩის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

161558,00 189502,00 351060,00 პროექტი მზად არის

6
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. ალგეთის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

217896,00 255584,00 473480,00 პროექტი მზად არის

7
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. შაუმიანის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

182398,00 213945,00 396343,00 პროექტი მზად არის

8
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ.  I ქესალოში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

138079,00 161961,00 300040,00 პროექტი მზად არის

9
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ.  II ქესალოში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

137660,00 161470,00 299130,00 პროექტი მზად არის

10
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. ქეშალოში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

162046,00 190074,00 352120,00 პროექტი მზად არის

11
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფ. ხანჯიგაზლოსთან 

მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

138304,00 162225,00 300529,00 პროექტი მზად არის

12
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ არაფლოში მისასვლელი 

გზის მოასფალტება

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

395253,00 463618,00 858871,00 პროექტი მზად არის

13
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ სიონში სვანების 

დასახლებაში ქვემო უბნის და 

სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

50519,00 59257,00 109776,00 პროექტი მზად არის

ბენეფიციარი შენიშვნა

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია 

ექსპერტიზა შენიშვნა

რეგ. ფონდი

N რეგიონი
მუნიციპალი

ტეტი

2017 წელს დაგეგმილი 

პროექტების დასახელება

პროექტის 

კატეგორია



14
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ წერაქვში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

125091,00 146726,00 271817,00 პროექტი მზად არის

15
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ ნორგიულის შიდა გზის 

რეაბილიტაცია

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

151967,00 178252,00 330219,00 პროექტი მზად არის

16
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ ბეგლიართან 

მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

ადგილობრივი 

გზების 

რეაბილიტაცია

69948,00 82045,00 151993,00 პროექტი მზად არის

17
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ იმირში სასმელი წყლს 

ჭაბურღილისა და სატუმბი 

სადგურის მოწყობა

სასმელი წყალი 244229,00 286471,00 530700,00 პროექტი მზად არის

18
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ ბურმაში წყალსადენის 

სისტემის მოწყობა
სასმელი წყალი 47926,00 56214,00 104140,00 პროექტი მზად არის

19
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ ქვემო სარალში 

წყალსადენის სისტემის მოწყობა
სასმელი წყალი 172351,00 201408,00 373759,00 პროექტი მზად არის

20
ქვემო 

ქართლი
მარნეული

სოფელ დამიაში სასმელი წყლის 

შიდა ქსელის მოწყობა
სასმელი წყალი 64029,00 75103,00 139132,00 პროექტი მზად არის

სულ 3120952,00 3660000,00 6780952,00
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