ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურის ანგარიში 2021-2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე

არსებულ

პრიორიტეტულ

ინფრასტრუქტურულ

მიმართულებებს,

სამსახური

პრობლემებს,
აწარმოებს

განსაზღვრავს

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის
სამუშაოებს,

ამზადებს

დასუფთავებისა

და

დასკვნებს

კეთილმოწყობის

და

რეკომენდაციებს

შესახებ,

ასევე

მუნიციპალტეტის

მონაწილეობს

სამსახურის

დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში.

რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდი
2021 წელი

2021 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული
განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2685 (31.12.2020)
განკარგულებით

ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტს

გამოეყო

2

809

796

ლარი,

თავდაპირველად დაფინანსდა 15 პროექტი, განკარგულებაში განხორციელდა ცვლილება,
რომლის საფუძველზეც გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 5 269 395 ლარი, ხოლო
პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 30-მდე.

ს ა ხე ლშ ე კრუ

N

2021 წ ლის პროე ქტ ე ბ ის
და ს ა ხე ლე ბ ა

გა მ ოყ ოფილი

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

2021 წლის
ლე ბ ო
სახელშეკრულებ ღირე ბ ულე ბ ა
ო ღირებულება რე გ.ფონ დის

პროე ქტ ის
მ იმ დინ ა რე ობ ის
ა ღწ ე რა

სამუშაოების
დაწყების
თარიღი

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

სამუშაოების
შესრულების
პროცენტული
მაჩვენებელი

საკასო

წ ილი
1
2
3
4
5

6
7

სოფელ ვარძიის საუბნო გზის
რეაბილიტაცია
სოფელი მოლითის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია
ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი
ეტაპი
ერეთა დინარის დამააკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია
ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
(ჭიპაშვილების უბანი)
საქარიქედი (მუხების უბანი)-ლაშის
იგორეთის დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია
მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

239,384.00
109,943.00
31,458.00
353,878.00
194,505.00

283,471.00
258,000.00

8

ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი
გზის რეაბილიტაცია

47,220.00

9

სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია
(მეორე ეტაპი)

13,984.00

10

ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია

171,420.00

11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)
სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის
გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (გოგიაშვილები, ეკლესია)
ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია
(მეორე ეტაპი)
სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (ხელიურის უბანი)
ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია
(გოჭოურის უბანი)
სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების
რეაბილიტაცია (Iეტაპი)
სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (ნანიტაშვილების უბანი
IIეტაპი)
სოფელ დიდვაკეში მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის აივნების
რეაბილიტაცია
ბორითში საუბნო გზების
რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის
უბანი)
სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია
(ქვიანთი)
ღორეშა-მარიამწყაროს გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ მაქათუბნის ორ უბანში გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ ხევის საუბნო გზის
რეაბილიტაცია

სოფელ სარგვეშში საუბნო გზის
25
რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუმლაძის უბანი)
26
27
28
29
30

სოფელ უბისაში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია
სოფელ კიცხში საუბნო გზების
რეაბილიტაცია
სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის
რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

204,647.00

შპს,,მათე" მალხაზ
დვალი 598 08 07 07
შპს,,სექვოია" გიორგი
ბელქანია 595 49 23 23
შპს,,მეკა" მპ კობა კვატაია
599 58 98 13
შპს,,კოხტისძირი 2010"
ბეჟანი ნაკაიძე
შპს,,კავკასენერგო"
ზურაბ ჯაველიძე 032 2 99
00 22
შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა
ანაკაძე 557 54 50 50
შპს,,ზუბა" ზურა
გაჩეჩილაძე 555 59 13 00
შპს,,კავკასენერგო"
ზურაბ ჯაველიძე 032 2 99
00 22
შპს,,იოსება" სოსო
ქავთარაძე 577 07 08 04
შპს,,კავკასენერგო"
ზურაბ ჯაველიძე 032 2 99
00 22
შპს,,მათე" მალხაზ
დვალი 598 08 07 07

257,534.00

257,534.00

დასრულებულია

13.05.2020

30.09.2021

100%

239,384.00

109,943.00

109,943.00

დასრულებულია

22.10.2020

31.12.2021

100%

109,943.00

31,458.00

31,458.00

დასრულებულია

13.04.2020

15.09.2021

100%

31,458.00

358,885.00

358,885.00

დასრულებულია

06.10.2020

30.09.2021

100%

353,877.00

196,404.00

196,404.00

დასრულებულია

29.09.2020

29.12.2021

100%

194,505.00

284,451.00

284,451.00

დასრულებულია

19.10.2020

15.09.2021

100%

283,470.00

258,000.00

168,000.00

დასრულებულია

24.11.2020

30.8.2021

100%

230,704.00

108,649.00

108,649.00

დასრულებულია

23.03.2020

22.06.2021

100%

47,220.00

13,984.00

24,769.00

დასრულებულია

09.03.2020

08.06.2021

100%

13,979.00

271,420.00

271,420.00

დასრულებულია

23.03.2020

20.07.2021

80%

132,612.00

329,646.00

329,646.00

მუშაობს

18.12.2020

20.12.2021

50%

122,693.00

201,808.00

შპს,,მათე" მალხაზ
დვალი 598 08 07 07

219,921.00

219,921.00

დასრულებულია

18.11.2020

30.09.2020

100%

201,807.00

60,900.00

შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა
ანაკაძე 557 54 50 50

60,900.00

60,900.00

დასრულებულია

04.02.2021

06.05.2021

100%

60,892.00

313,600.00

შპს სანდრო

313,777.00

313,777.00

დასრულებულია

31.03.2021

28.07.2021

100%

313,600.00

191,426.00

შპს ალპედე

191,528.00

156,393.00

დასრულებულია

08.02.2021

07.06.2021

100%

191,426.00

157,157.00

ფირმა "იმედი", შპს

100,000.00

100,000.00

დასრულებულია

09.06.2021

09.09.2021

100%

155,113.00

295,375.00

შპს,,იმერმშენი"

306,904.00

254,000.00

დასრულებულია

11.06.2021

11.09.2021

100%

295,374.00

244,382.00

შპს,,ალპედე"

244,622.00

169,649.00

დასრულებულია

04.06.2021

05.08.2021

100%

244,382.00

201,850.00

შპს,,ტუკა"

201,850.00

201,850.00

დასრულებულია

16.08.2021

20.12.2021

100%

194,187.00

250,000.00

შპს ,,კოხტის ძირი 2010"

250,000.00

250,000.00

დასრულებულია

30.07.2021

30.11.2021

100%

237,500.00

200,000.00

შ.პ.ს. "ნიუ-იბერია"

200,000.00

200,000.00

დასრულებულია

26.07.2021

14.11.2021

100%

190,000.00

236,998.00

შპს ალპედე

200,000.00

200,000.00

დასრულებულია

26.07.2021

25.10.2021

100%

236,530.00

220,000.00

შპს მეკა

220,000.00

150,000.00

დასრულებულია

14.07.2021

13.10.2021

100%

220,000.00

118,160.00

შპს კოხტის ძირი 2010

118,900.00

118,900.00

დასრულებულია

21.07.2021

20.10.2021

100%

118,160.00

97,168.00

შპს კოხტის ძირი 2010

97,300.00

97,300.00

დასრულებულია

29.06.2021

31.08.2021

100%

97,167.00

85,000.00

შპს კოხტის ძირი 2010

85,000.00

85,000.00

დასრულებულია

13.07.2021

14.09.2021

100%

80,750.00

107,494.00

შპს გგ

108,500.00

108,500.00

დასრულებულია

28.06.2021

30.08.2021

100%

107,493.00

134,880.00

დავით ცერცვაძე

134,879.55

134,879.55

დასრულებულია

01.07.2021

20.10.2021

100%

129,934.00

147,777.00

შპს სანდრო

147,775.96

147,775.96

დასრულებულია

01.07.2021

30.09.2021

100%

147,742.00

97,510.00

შპს გგ

97,900.00

97,900.00

დასრულებულია

28.06.2021

27.09.2021

100%

97,510.00

5,520,131.51

5,207,904.51

5,269,395.00

5,079,412.00

საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 167 373 ლარი. რაც გამოყოფილი თანხის 98,06%-ია.

2022 წელი

2022 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული
განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N75 (17.01.2022)
განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 775 762 ლარი, დაფინანსდა
19 პროექტი. დაფინანსებული 19 პროექტიდან 3 არის გარდამავალი - 149 948 ლარი 20212022 წლები, 16 კი ახალი – 2 625 814 ლარი.

N

2022 წ ე ლს და გე გმ ილი პროე ქტ ე ბ ის
და ს ა ხე ლე ბ ა

ს ა ხე ლშ ე კრუ

ს ულ

სატენდერო
განცხადების
ნომერი

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

36,853.00

210009956

შპს ,,კოხტის ძირი 2010"

36,853.00

36,853.00

50,077.00

210009957

შ.პ.ს. "ნიუ-იბერია"

50,077.00

50,077.00

2022 წლის
ლე ბ ო
პროე ქტ ის
სახელშეკრულებ ღირე ბ ულე ბ ა
მ იმ დინ ა რე ობ ის ა ღწ ე რა
ო ღირებულება რე გ.ფონ დის

სამუშაოების
შესრულების
პროცენტული
მაჩვენებელი

საკასო

საკასო.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

30.11.2021

1%

237,500.00

22,934.00

14.11.2021

90%

190,000.00

33,296.00

80,750.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

სამუშაოების
დაწყების
თარიღი

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრულება დადებულია

30.07.2021

ხელშეკრულება დადებულია

26.7.2021

წ ილი
ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია
(გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი)
სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია
2
(ქვიანთი)
3
სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია
4
(ქვიანთი) (II ეტაპი)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ღორეშა5
მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
6
მაქათუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია
(II ეტაპი)
სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის
7
რეაბილიტაცია (ბრუისის უბანი)
სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის
8
რეაბილიტაცია (მესხების უბანი)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
9 თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია
(II ეტაპი)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
10
ფარცხნალში ბარის უბნის გზის
რეაბილიტაცია (III ეტაპი)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
11
ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
(ინასარიძეების უბანი)
1

12

13
14
15
16
17
18
19

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
(ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი X ღერძი)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
(მესერიძეების უბანი)
სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
(ცქიტიშვილების უბანი)
სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია
სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (გოგიაშვილების უბანი)
სოფელ მაქათუბანში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (წიქარიშვილების უბანი)
სოფელ ქროლში საუბნო გზების
რეაბილიტაცია
სოფელ ახალსოფლის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია( III-ე ეტაპი)

63,018.00

210009954

შპს კოხტის ძირი 2010

63,018.00

63,018.00

ხელშეკრულება დადებულია

13.07.2021

14.09.2021

1%

178,700.00

220001071

ელდარ სირბილაძე

150,644.00

150,644.00

ხელშეკრულება დადებულია

14.02.2022

13.06.2022

1%

200,000.00

220001106

ელდარ სირბილაძე

200,000.00

200,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

15.03.2022

12.07.2022

1%

200,000.00

220001074

შპს კოხტის ძირი 2010

200,000.00

200,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

07.03.2022

04.07.2022

1%

150,000.00

220002902

შპს სანდრო

127,777.00

127,777.00

ხელშეკრულება დადებულია

10.03.2022

08.06.2022

1%

75,000.00

220001076

შპს მშენებელი 2022

75,000.00

75,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

14.02.2022

16.05.2022

1%

270,639.00

220001111

შპს იმერმშენი

251,697.00

251,697.00

ხელშეკრულება დადებულია

17.03.2022

14.07.2022

1%

150,000.00

220001072

დავით ცერცვაძე

150,000.00

150,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

25.02.2022

27.05.2022

1%

0.00

30,000.00

200,000.00

220001069

შპს გგ

200,000.00

200,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

09.03.2022

06.07.2022

1%

0.00

0.00

229,326.00

220001644

შპს გგ

229,326.00

229,326.00

ხელშეკრულება დადებულია

17.03.2022

16.07.2022

1%

150,000.00

220001123

შპს კოხტის ძირი 2010

150,000.00

150,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

10.03.2022

07.07.2022

1%

75,000.00

220001070

დავით ცერცვაძე

75,000.00

75,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

15.02.2022

17.05.2022

1%

0.00

15,000.00

130,085.00

220001100

შპს მშენებელი 2022

107,000.00

107,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

16.02.2022

15.06.2022

1%

0.00

0.00

142,783.00

220001113

შპს სანდრო

114,227.00

114,227.00

ხელშეკრულება დადებულია

14.02.2022

13.06.2022

1%

0.00

0.00

109,234.00

220001116

შპს მშენებელი 2022

87,388.00

87,388.00

ხელშეკრულება დადებულია

21.02.2022

20.06.2022

1%

0.00

0.00

100,000.00

220001122

ელდარ სირბილაძე

100,000.00

100,000.00

ხელშეკრულება დადებულია

10.03.2022

08.06.2022

1%

0.00

0.00

265,047.00

220001105

შპს მეკა

265,047.00

265,047.00

ხელშეკრულება დადებულია

10.03.2022

07.07.2022

1%

2,633,054.00

2,633,054.00

0.00

171,230.00

2,775,762.00

ამჟამად,

30,000.00

რთული

მეტეოროლოგიური

პირობების

მიმდინარეობს ნელი ტემპით.

შეწყვეტილი პროექტები

გამო

სამუშაოების

წარმოება

2020-2021 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა და შავ სიაში მოხვდა რამდენიმე
უპასუხისმგებლო კომპანიას, რომლებიც 2018-2019-2020 წლებიდან ახორციელებდნენ
პროექტებს და დასრულება ვერ შეძლეს. სულ ხელშეკრულება შეწყდა 10 პროექტზე,
მოხდა დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა
პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება კი შეივსო ადგილობრივი სახსრებით
284 564 ლარი, ჯამში 10 პროექტის სატენდერო თანხამ შეადგინა 2 680 752 ლარი. თანხები
გადანაწილდა შემდეგნაირად:
N

1

2

3

პროე ქტის და ს ა ხე ლე ბა

სოფელ მოლითის და ბაბის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია

სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და
გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)

ს რული ტე ნ დე რის ტე ნ დე რის
ღირე ბუ გა მ ოც ხა დე და ს რულე ბ
ბის თა რიღი ის თა რიღი
ლე ბა

NAT

ს ა ხე ლშ ე კრ
ულე ბო
ღირე ბულე
ბა

285,126

10.09.2020

01.10.2020

200014080

283,126.00

304,999

16.10.2020

27.10.2020

200016074

304,999.00

440,189

27.11.2020

08.12.2020

200018023

440,189.00

ა დგილობრი
ვი

5,077

ს ა მ უშ ა ოს
და წ ყ ე ბის
თა რიღი

ს ა მ უშ ა ოს
შ ე ს რულე ბა
და ს რულე ბ
%
ის თა რიღი

ს ა კა ს ო

შ ე მ ს რულე ბე ლი

22.10.2020

30.08.2021

100

182,576

შპს,,სექვოია"

18.11.2020

30.09.2021

100

169,979

შპს ,,მათე"

18.12.2020

11.06.2021

15

88,037

შპს ,,მათე"

4

სოფელ თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია
(მეორე ეტაპი)

155,896

10.09.2020

22.09.2020

200014075

150,000.00

50,530

12.10.2020

30.08.2021

100

128,971

შპს ,,ზუბა''

5

სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

202,556

16.10.2020

30.10.2020

200016077

202,556.00

98,535

16.11.2020

30.09.2021

100

82,570

შპს კოხტისძირი

6 სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია

268,216

16.10.2020

19.03.2021

210003506

268,216.00

26,412.00

13.04.2021

07.09.2021

99

230,695

შპს,,გგ"

217,042

19.02.2021

12.03.2021

210003391

217,042.00

20,470.00

01.04.2021

26.08.2021

100

190,502

შპს,,გგ"

363,788

11.09.2020

05.10.2020

200014205

361,756.00

29.10.2020

30.08.2021

30

0

შპს,,სექვოია"

152,787

01.03.2021

12.03.2021

210003874

137,475.23

51,448

22.03.2021

16.08.2021

100

102,162

ი.მ ელდარ
სირბილაძე

290,153

21.04.2021

04.05.2021

210007335

275,500

32,092

31.05.2021

21.10.2021

90

33,814

შ პს ,,ნ იუ იბე რია " მ ა ნ ა ნ ა
მ ა რუა შ ვ ილი 579 19 41
41

2,640,859

284,564

7

სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან
მონასტერამდე;

8 სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია;

9

10

ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი);

გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის
გზის რეაბილიტაცია

2,680,752

ამ ეტაპზე, უკვე დასრულებულია 9 პროექტი,
(სოფელ

სარგვეშის

გზის

რეაბილიტაცია)

1,209,306

სამუშაოები დარჩენილ 1 პროექტზე
გართულებული

მეტეოროლოგიური

პირობების და თიხოვან გრუნტზე მექანიზმების პრობლემური მოძრაობის გამო
სამუშაოების შესრულების ვადამ გადაიწია 20 ივნისამდე.

ასევე 2022 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა შპს „ზუბა“-ს, რომელსაც ვალდებულება
ჰქონდა

აღებული

ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტის

დაბის

ადმინისტრაციულ

ერთეულებში ქუჩებზე/ჩიხებში გზების მოწყობის და დატბორვის საწინააღმდეგო
სამუშაოების შესრულებაზე. მიმდინარეობს დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა
ცვლილების გამო საჭიროა პროექტის გადაფასება.

2021-2022 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, ინსპექტირების
კომისიის წვრებთან ერთად, ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებდნენ მიმდინარე
სამუშაოებზე,

სისტემატიურად

ხდება

სამშენებლო

ობიექტების

მონიტორინგი

სამსახურის თანამშრომლების მიერ კვირის მთელ მონაკვეთში საჭიროების შემთხვევაში
დასვენების დღეებშიც კი. ასევე ყოველ ხუთშაბათ დღეს ხდება შეხვედრა მშენებელ
ორგანიზაციებთან რათა გამოირიცხოს ან დაუყოვნებლივ მოხდეს რაიმე ხარვეზის
აღმოფხვრა პროექტში.

მაღალმთიანი
2021 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 აპრილის N815

განკარგულებით

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 650 000 ლარი, დაფინანსდა 2 პროექტი:
2021 წ ე ლს ს ა მ უშ ა ო
(გა მ ოყ ოფი
ს
ლი)
და წ ყ ე ბი
ხე ლშ ე კრუ
ს
ლე ბა
თა რიღი

N

პროე ქტის და ს ა ხე ლე ბა

გა მ ოყ ოფილ
ი თა ნ ხა

NAT

ს ა ხე ლშ
ე კრულე
ბო
ღირე ბუ
ლე ბა

1

სოფელ გედსამანიის გზის
რეაბილიტაცია

300,000.00

210007424

487,000

300,000.00

2

სოფელ ზვარეში გზის რეაბილიტაცია

350,000.00

210007415

640,000

350,000.00

ს ა მ უშ ა ო
ს
შ ე მ ს რულე ბე ლ
და ს რუ
ი
ლე ბის
თა რიღი
შ პს მ ე კა " კობა
15.06.202 09.11.202
კვ ა ტა ია 599 58
1
1
98 13
შ პს ,,ა ლპე დე "
17.06.202 12.11.202
გიორგი
1
1
კოვ ზირიძ ე 599
73 67 67

ორივე პროექტზე გაფორმდა გარდამავალი ხელშეკრულება რომელთა წლევანდელი
ვალდებულებებიც უკვე შესრულებულია 2021 წელს წინსწრებთ.

სოფლის პროგრამა
2021

წელს

სოფლის

მუნიციპალიტეტს

მხარდაჭერის

პროექტების

პროგრამის

განსახორციელებლად

ფარგლებში
გამოეყო

890

ხარაგაულის
000

ლარი,

სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდა თანადაფინანსება 193 000 ლარი,
ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 083 000 ლარი. პროექტების
შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 148
პროექტი. ხელშეკრულება გაფორმდა ორ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომლებმაც
წარმოადგინეს პროექტები. მათ შორის გზების 62 პროექტი - 517 426 ლარი, გარე
განათების 22 პროექტი - 164 331 ლარი, წყლის სისტემები 40 პროექტი – 222 325 ლარი და

კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 24 პროექტი - 70 178 ლარი. 148-ვე პროექტზე სამუშაოები
დასრულებულია. საკასოს თანხამ ეკონომიების გათვალისწინებით შეადგინა 100%.
2022

წელს

სოფლის

მუნიციპალიტეტს

მხარდაჭერის

პროექტების

პროგრამის

განსახორციელებლად

ფარგლებში
გამოეყო

ხარაგაულის

890

000

ლარი,

სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდება თანადაფინანსება 318 000 ლარი,
ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 208 000 ლარი. პროექტების
შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 188
საპროექტო წინადადება. მათ შორის გზების 63 პროექტი - 434 000 ლარი, გარე განათების
16 პროექტი - 94 000 ლარი, წყლის სისტემები 37 პროექტი – 278 000 ლარი, სასაფლაოს
შემოღობვის 22 პროექტი - 168 500, ხიდების 11 პროექტი - 31 500 და კიდევ სხვადასხვა
კატეგორიის 39 პროექტი - 202 000 ლარი. განკარგულების გამოსვლის შემდეგ
ხელშეკრულებები

გაფორმდება

საპროექტო

ორგანიზაციებთან,

რომლებიც

წარმოადგინენ პროექტებს, რის შემდგომაც მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება
შემსრულებელ პირებთან სამუშაოების განხორციელებაზე.

ადგილობრივი
2021 წელს ადგილობრივი დაფინასებით მოხდა წყლის მილების და ავზების შესყიდვა
50 505 ლარი, გზების და ხიდ-ბოგირების შეკეთება, გარე განათებების მოწყობა.
გამარჯვებული
ორგანიზაცია

სახელშეკრ
ულებო
ღირებულე
ბა

პროექტის მიმდინარეობის
აღწერა

16.02.2021

შპს,,ხარაგაული
2011" იუზა
კაციტაძე 555 54 80
54

30,000.00

დასრულებულია

18.03.2021

31.12.2021

100%

29,977.50

2.12.2020

14.12.2020

შპს კავკასი

23,600.00

დასრულებულია

29.12.2020

31.12.2021

100%

23,595.43

210014576

4.8.2021

16.08.2021

54,000.00 ხელშეკრულება დადებულია

30.8.2021

18.10.2021

100%

53,878.66

210014577

4.8.2021

17.8.2021

51,769.32 ხელშეკრულება დადებულია

07.09.2021

26.10.2021

80%

0.00

73,868.00

210015054

9.8.2021

18.8.2021

50,505.00 ხელშეკრულება დადებულია

02.09.2021

27.09.2021

100%

50,505.00

46,355.00

210015468

13.8.2021

24.08.2021

შპს დიმა 2020

41,111.00 ხელშეკრულება დადებულია

06.09.2021

26.09.2021

100%

41,111.00

40,277.00

210015892

18.08.2021

31.08.2021

შპს გგ

47,526.86 ხელშეკრულება დადებულია

14.09.2021

12.10.2021

100%

სატენდერო გამოცხადე
დასრულებ
განცხადების
ბის
ის თარიღი
ნომერი
თარიღი

N

2021 წელს დაგეგმილი პროექტების
დასახელება

პროექტის
ღირებულება

1

ხარგაულის მუნიციპალიტეტში გზების
შიდა გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები

30,000.00

210002154

05.02.2021

2

ხარგაულის მუნიციპალიტეტში გზების
შიდა გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები

25,000.00

200018416

59,668.00
60,000.00

3
4
5
6

7

8

9

10

11

სოფელ ხიდარში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (მობეტონება)
სოფელ ბორითში საუბნო გზის
რეაბილიტაცია (მობეტონება)
სასმელი წყლის სისტემისათვის
მასალების შესყიდვა (მილები)
სასმელი წყლის სისტემისათვის
მასალების შესყიდვა (ავზები)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის,
ზვარის, მოლითის და წიფის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში
სასოფლო გზების რეაბილიტაციის
სამუშაოების შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ბაზალეთის, ლაშის, სარგვეშის,
ფარცხნალის და ღორეშის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში
სასოფლო გზების რეაბილიტაციის
სამუშაოების შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ლეღვანისა და საღანძილის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში
სასოფლო გზების რეაბილიტაციის
სამუშაოების შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვარძიის,
კიცხის, წყალაფორეთის და ხიდრის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში
სასოფლო გზების რეაბილიტაციის
სამუშაოების შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის
ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო
გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების
შესყიდვა

შპს მეკა
შპს კოხტის ძირი
2010
შპს უნივერსალი
2020

სამუშაოებ სამუშაოების
სამუშაოების
ის
შესრულების
დაწყების
დასრულებ პროცენტული
თარიღი
ის თარიღი მაჩვენებელი

საკასო

47449.5

38,195.00

CMR210105387

18.08.2021

31.08.2021 ი/მ დავით ხარაძე

38,195.00 ხელშეკრულება დადებულია

15.09.2021

05.10.2021

100%

37,119.90

32,645.00

210015890

18.08.2021

28.08.2021

35,990.00 ხელშეკრულება დადებულია

14.09.2021

12.10.2021

100%

35,705.09

32,728.00

210015726

17.08.2021

31.08.2021 ი/მ ლაშა ჩაჩანიძე

31,726.88 ხელშეკრულება დადებულია

14.09.2021

12.10.2021

100%

31,722.66

10,855.00

210015790

18.08.2021

31.08.2021

12,806.78 ხელშეკრულება დადებულია

10.09.2021

08.10.2021

100%

12,433.78

შ.პ.ს ,,გგ"

შპს TU-KA

ადგილობრივი

ბიუჯეტის

თანხები

ძირითადად

მობილიზებული

იქნა

თანადაფინანსებებში: 193 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის პროექტები - 27 პროექტი,
284 564 ლარით თანადაფინანსება დაჭირდა 2018-2019 წლის რეგ ფონდის პროექტებს. 30
ათასი ლარით მოხდა დაზიანებული გზების შეკეთება.
მიმდინარე წელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ძირითადად მობილიზებულია
თანადაფინანსებებში: 318 000 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფლის პროექტები - 73
პროექტი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაბში
მდინარე ჩხერიმელაზე გადასასვლელი ხიდის აღდგენის/რეაბილიტაციის სამუშაოები,
რომლის ღირებულება 38 328 ლარს შეადგენს. ასევე ბაზალეთის ადმინისტრაციული
ერთეულის

სოფელ

გაფართიებასთან

ქროლში,

და

სხვა

არსებული

ჭაბურღილის

მოწყობილობებთან

ფსკერის

დაკავშირებით

და

ხვრელის

განხორციელდა

სამუშაოები.

სკოლები
2021 წელს სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხით 70 000 ლარით
ხორციელდება

2

სკოლის

რეაბილიტაცია.

ორივე

ობიექტზე

სამუშაოები

დასრულებულია.
N პრ.დასახელ
ება

ხელშეკრულე
ბის
ღირებულება

სამუშაოებ
ის
დაწყების
თარიღი

სამუშაოებ
ის
დასრულებ
ის თარიღი

1 სოფელ

36 502

15.07.2021

16.09.2021

33,382

22.07.2021

02.08.2021

2

მოლითის
საჯარო
სკოლის
რეაბილიტაცი
ა
მესამე საჯარო
სკოლის
სახურავის
რეაბილიტაცი
ა

სამუშაოები
ს
მიმდინარე
ობა %
100

100

შემსრულებე
ლი კომპანია

შპს,,კეკე"

შპს TU-KA

სტიქია
2021 წელს გამოიყო 1 200 000 ლარი. შეირჩა 8 პროექტი, რომლებზეც სამუშაოები უკვე
დასრულებულია.

2021 სტიქია
N

1

2

3

4

5
6

2021 წ ე ლს და გე გმ ილი პროე ქტე ბის
და ს ა ხე ლე ბა
დაბა ხარაგაულში ბაზრის მიმდებარე
ტერიტორიაზე დაზიანებული გზის
საყრდენი კედლის
აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლეღვანში კიბაბოურის უბანში ხიდის
აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფელ
ლეღვანში სტიქიის შედეგად
დაზიანებული გზის გამაგრებისათვის
საყრდენი კედლის/გაბიონის
მშენებლობის სამუშაოები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბორითის
ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის
შედეგად დაზიანებული
ხიდების/ხიდბოგირების და არხების
აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა
სოფელ ნებოძირში ხიდ-ბოგირის
მშენებლობა
ვახანის ა/ერთეულის სოფელ ვახანში და
სოფელ სერბაისში ხიდ-ბოგირის
მშენებლობა

7

სოფელ მაქათუბანში სტიქიისაგან
დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენა

8

სოფელ მარელისში მდინარე ქუნცურის
წყალსადინარი არხის გაწმენდის
(300X6X1.5) სამუშაოების შესყიდვა

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

სამუშაოების
შესრულების
პროცენტული
მაჩვენებელი

საკასო

საკასო.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გა ნ კა რგულე ბ
ა

03.06.2021

28.10.2021

60%

220,749.00

220,749.00

455

349,349.00

24.05.2021

18.10.2021

60%

162,281.00

162,281.00

455

ი.მ კახაბერ სტეფნაძე

147,445.00

28.04.2021

25.08.2021

100%

146,551.00

146,551.00

455

210005955

შპს ,,TU-KA"

175,300.00

28.04.2021

30.09.2021

93%

113,367.00

113,367.00

455

11,761.00

210013483

შპს ,,აისი"

13,182.96

19.08.2021

21.10.2021

90%

0.00

0.00

455

29,722.00

210011783

შპს,,თენაბა 2015"

28,252.62

28.07.2021

27.10.2021

60%

0.00

0.00

455

4,610.38

210013207

ი.მ ლეილა კიკნაძე

4,610.38

06.08.2021

10.09.2021

100%

4,571.00

4,571.00

455

13,004.00

210013968

ი.მ კახაბერ სტეფნაძე

12,276.72

19.08.2021

23.09.2021

15%

0.00

0.00

455

647,519.00

647,519.00

ს ტიქიის
ფონ დი

სატენდერო
განცხადების
ნომერი

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

470,213.00

210005906

ფირმა "იმედი", შპს

439,439.00

368,082.00

210005907

ფირმა "იმედი", შპს

184,305.00

210005913

177,400.00

1,259,097.38

2021 წლის
სამუშაოების
სახელშეკრულებ დაწყების
ო ღირებულება
თარიღი

1,111,533.00

მიმდინარე წელს სტიქიის ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 750 000
ლარი. კიცხი-ხიდარის დამაკავშირებელ გზაზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის
აღდგენისათვის მომზადდა შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაცია და
გამოცხადდა ტენდერი. ამჟამად გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს ჩაწყვეტილი
გზის აღდგენის სამუშაოებს.

სრიგპ

2021 წლიდან დღემდე საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების
პროგრამის ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს მოთხოვნილი აქვს 2 619 727
ლარი. 3 პროექტი უკვე დაფინანსდა 1 148 227 ლარით. პროგრამის პრიორიტეტებია
ურბანული განახლება - ინტეგრირებული აქტივობები ურბანულ ტერიტორიებზე,
უნიკალური პოტენციალის გამოყენებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება.
1. სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა -588 000 ლარი ( დასრულება 14
ივნისი);

2. დაბა ხარაგაულში მდებარე დევების ქანდაკებების და მიმდებარე სკვერის
რეკონსტრუქცია და რენოვაცია-264 999 ლარი (დასრულება 08 აგვისტო);
3. სოფელ მირონწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-234 444
(შერჩევა-შეფასება) ;
4. დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია,
რომლისთვისაც ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა 1 471 500 ლარია.
ორ პროექტზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება. სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის
მშენებლობის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, ასევე მოსამზადებელ ეტაპზეა
დევების სკვერისა და მირონწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის სამუშაოები. დაბა
ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქციაზე დაფინანსების
მიღების შემდგომ უმოკლეს ვადებში გამოცხადდება ტენდერი.

მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან.
დასრულებულია ღორეშა-ბაზალეთის დამაკავშირებელი 11 კმ-იანი გზის მონაკვეთის
სამუშაოები-8 489 614 ლარი. ასევე დასრულდა ვერტყვიჭალის და საღანძილის ბაღების
მშენებლობა 1 400 000 ლარი. დასრულდა სამუშაოები 2 (მარელისის და ვერტყვიჭალის)
სკოლის რეაბილიტაციაზე-4 105 500 ლარი. ასევე დასრულდა კიცხის საჯარო სკოლის
რეაბილტაცია 2 420 643 ლარი. მიმდინარეობს სამუშაოები დაბა ხარაგაულში
კანალიზაციის სისტემის მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი. ასევე მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი
უწვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები რაც ჯამში-6 მილონამდე
ლარს შეადგენს.
ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან
შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება
მოყვა 1 230 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის
მომსახურეობის

საკითხებს.

მუნიციპალიტეტში
საქმიანობაში,

შექმნილ

კოორდინაციას

გამრიცხველიანებასთან

სამსახურის
სხვადასხვა
უწევენ

დაკავშირებულ

სპეციალისტები
კომისიების

გაზიფიცირებისა
ტექნიკურ

მონაწილეობენ

და

სამუშაო

და

ელექტრო

საკითხებს

ჯგუფების
ენერგიის

(მუნიციპალური

საჭიროებებისათვის).
ინფრასტრუქტურისა

და

კეთილმოწყობის

სამსახური,

მერის

დავალებების

შესრულების მიზნით, მოქმედებს სამსახურის დებულების შესაბამისად. სამსახურებრივი
მოვალეობის

შესრულებისას

კოორდინირებულად

მოქმედებს

მერიის

სხვა

სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის
კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს

შესაბამის

სამსახურებთან.
საბოლოოდ 2021 წელს, ყველა ფონდით გამოყოფლი თანხიდან 8 026 644 ლარი აღებული
ვალდებულებების საკასო 7 890 644 ლარი 98%-ით შესრულებულია
რგპფ-5 269 395 ლარი, საკასო 5 167 373 ლარი-98,06%
სოფლის პროგრამა-1 083 000 ლარი, საკასო -100%
ადგილობრივი-417 231 ლარი, საკასო-415 263 ლარი-99%
სკოლა-70 000 ლარი, საკასო-61 219 ლარი-87%
სტიქია-1 187 150 ლარი, საკასო-1 163 789 ლარი-98%
განხილული განცხადებები-1230

