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1. რეგიონული სტრატეგიის მიზანი

2. რეგიონული სტრატეგიის ამოცანა

3. პროექტის დასახელება

4. მოსალოდნელი შედეგი

5.ადგილმდებარეობა
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.8 ურბანული ინფრასტრუქტურის
განვითარება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრის მშენებლობა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია,
სპორტის სახვადასხვა სახეობების
განვითარების ხელშეწყობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

2 500 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სუფსაგულიანის გზის რეაბილიტაცია

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

2 100 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ლესის
ადმინიტრაციულ ერთეულში
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

ლესის ადმინიტრაციულ
ერთეული

240 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შუხუთის
ცენტრალური სისტემებით
ადმინიტრაციულ ერთეულში
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
გაუმჯობესება.
მიწოდება.
(პროექტირების ჩათვლით)

შუხუთის ადმინიტრაციულ
ერთეული

45 000

5

10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აკეთის
ადმინიტრაციულ ერთეულში
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

აკეთის ადმინიტრაციულ
ერთეული

600 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ჯურუყვეთის ადმინიტრაციულ
ერთეულში წყალმომარაგების სიტემის
მოწყობა (პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

ჯურუყვეთის ადმინიტრაციულ
ერთეული

600 000

7

10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ცენტრალური სისტემებით
ღრმაღელის ადმინიტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
გაუმჯობესება.
მიწოდება.
(პროექტირების ჩათვლით)

ღრმაღელის ადმინიტრაციულ
ერთეული

290 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ჩიბათის ადმინიტრაციულ
ერთეული

45 000

12. განათლების, მეცნიერების,
9
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

12. განათლების, მეცნიერების,
10
კულტურისა და სპორტის განვითარება.
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12. განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩიბათის
ადმინიტრაციულ ერთეულში
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
გაუმჯობესება.
(პროექტირების ჩათვლით)
შუხუთის ბაგა-ბაღის შენობის
რეაბილიტაცია (პროექტირების
ჩათვლით)

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

შუხუთის ადმინიტრაციულ
ერთეული

300 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სუფსის
ადმინიტრაციულ ერთეულში საბავშვო
ბაღის შენობის მშენებლობა
(პროექტირების ჩათვლით

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სუფსის ადმინიტრაციულ
ერთეული

270 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ხაჯალიის ადმინიტრაციულ ერთეულში
საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობა
(პროექტირების ჩათვლით

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ნიგვზიანის ადმინიტრაციულ
ერთეული

270 000

ადგილობრივი
ბიუჯეტი

ცენტრალური
ბიუჯეტი.

პროექტის ბიუჯეტი და დაფინანსების წყარო

12. განათლების, მეცნიერების,
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კულტურისა და სპორტის განვითარება.

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ჩოლობარგის საბავშვო ბაღის არსებული
შენობის რეაბილიტაცია (პროექტირების
ჩათვლით)

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ლესის
ადმინიტრაციულ ერთეულში საბავშვო
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ბაღის არსებული შენობის რეაბილიტაცია
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
(პროექტირების ჩათვლით)

ნიგოითი ადმინიტრაციულ
ერთეული

200 000

ლესის ადმინიტრაციულ
ერთეული

170 000
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12. განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება.
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ქალაქ ლანჩხუთში 7 ქუჩზე რკ/ბეტონის
სანიაღვრე არხების მოწყობა და
მოასფალტება (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქისადმინიტრაციულ
ერთეული

530 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ქალაქ ლანჩხუთში 8 ქუჩზე რკ/ბეტონის
სანიაღვრე არხების მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქისადმინიტრაციულ
ერთეული

580 000

16

3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
გვიმბალაურის ადმინიტრაციულ
ერთეულში შიდა გზების რეაბილიტაცია
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

გვიმბალაურის ადმინიტრაციულ
ერთეული

300 000

17

3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მამათის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების და
ბეტონის საფარის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

მამათის ადმინიტრაციულ
ერთეული

590 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
მაჩხვარეთის ადმინიტრაციულ
ერთეულში რკ/ბეტონი სანიაღვრე არხების
და გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

მაჩხვარეთის ადმინიტრაციულ
ერთეული

300 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აცანის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების და
ბეტონის საფარის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

აცანის ადმინიტრაციულ
ერთეული

490 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ნინოშვილის ადმინიტრაციულ
ერთეულში რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის
მოწყობა (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ნინოშვილის ადმინიტრაციულ
ერთეული

330 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩიბათის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ჩიბათის ადმინიტრაციულ
ერთეული

555 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

სოფელ ნიგვზიანში ნინოშვილის სახლ.
მუზეუმთან მისასვლელი გზის
მოასფალტება (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ნიგვზიანის ადმინიტრაციულ
ერთეული

700 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.8 ურბანული ინფრასტრუქტურის
განვითარება

ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი
სახლების სახურავების შეკეთება
(პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

ქალაქისადმინიტრაციულ
ერთეული

330 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.8 ურბანული ინფრასტრუქტურის
განვითარება

ღრმაღელის ადმინისტრაციულ
ერთეულში გარე განათების მოწყობა

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

ღრმაღელის ადმინიტრაციულ
ერთეული

60 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის რეგულარული
მოვლის უზრუნველყოფა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შიდა
გზების მოვლა პატრონობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რაიონული
საგზაო ინფრასტრუქტურისა და შიდა
სასოფლო გზების რეგულარული მოვლის
უზრუნველყოფისათვის,

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

200 000

26

3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.4. მუნიციპალური ცენტრბის
ქუჩების მოასფალტების
დასრულება

ქალაქ ლანჩხუთში 4 ქუჩების
მოასფალტება (პროექტირების
ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქი ლანჩხუთი

810 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ქალაქ ლანჩხუთში 3 ქუჩზე რკ/ბეტონის
სანიაღვრე არხების მოწყობა და
მოასფალტება (პროექტირების
ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქი ლანჩხუთი

890 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის რეგულარული
მოვლის უზრუნველყოფა

ლანჩხუთი-აკეთი-ოზურგეთის
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

აკეთის ადმინისტრაციული
ერთეული

400 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ლესის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

ქუჩის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ლესის ადმინისტრაციული
ერთეული

325 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ნიგოითის ადმინიტრაციულ ერთეულში
შიდა გზებე რკ/ბეტონის სანიაღვრე
არხების მოწყობა (პროექტირების
ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ნიგოითის ადმინისტრაციული
ერთეული

300 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სუფსის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

სუფსის ადმინისტრაციული
ერთეული

320 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

12. განათლების, მეცნიერების,
33
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ღრმაღელის ადმინიტრაციულ ერთეულში
შიდა გზებე რკ/ბეტონის სანიაღვრე
არხების მოწყობა (პროექტირების
ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ღრმაღელის ადმინისტრაციული
ერთეული

400 000

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აცანის
ბაღის შენობის მშენებლობა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

აცანის ადმინისტრაციული
ერთეული

220 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შუხუთის
ადმინიტრაციულ ერთეულში შიდა გზებე
რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

შუხუთის ადმინისტრაციული
ერთეული

280 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

35

3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ჯურუყვეთის ადმინიტრაციულ
ერთეულში შიდა გზების რეაბილიტაცია
(პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული
ერთეული

800 000
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6 ტურიზმის მრავალმხრივი
განვითარება

6.3 ტურიზმის სხვადასხვა სახეების
განვიტარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია

ეგნატე ნინოშვილის სახელობის
მემორიალური მუზეუმის მშენებლობა

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული
ერთეული

70 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
გვიმბალაურის ადმინიტრაციულ
ერთეულში წყალმომარაგების სიტემის
მოწყობა (პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

გვიმბალაურის
ადმინისტრაციული ერთეული

120 000
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10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება.

10.1 მოსახლეობისთვის
ცენტრალური სისტემებით
ხარისხიანი სამელი წყლის უწყვეტი
მიწოდება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სუფსის
ადმინიტრაციულ ერთეულში
წყალმომარაგების სიტემის მოწყობა
(პროექტირების ჩათვლით)

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

სუფსის ადმინისტრაციული
ერთეული

75 000

წლობით მიტოვებული გავერანებული
პლანტაციების აღდგენა, გარემოს
დასუფთავება
მივიღებთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ
ეფექტს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

1 000 000

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის
განვითარებას . მათში დასაქმებული
მოსახლეობის ეკონომიკური დონის
ამაღლებას და საერთოდ სოფლის
მეურნეობის განვითარებას.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

615 000
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7 სოფლის მეურნეობის განვითარება

7. სოფლის მეურნეობის განვითარება

7.1 სპეციალური ფონდის ფორმირება,
რომელიც საჯარო-კერძო
პარტნიორობის სქემების
ამოქმედების ბიზნეს-პროექტების
დაფინანსებისა და საწარმოებზე
შეღავათიანი კრედიტების გაცემის
გზით, უზრუნველყოფს რეგიონში
სოფლის მეურნეობისა და
არსებული 22 კოოპერატივის მიერ 100 ჰა
აგროწარმოების პრიორიტეტული
ჩაის ფართობის აგროტექნოლოგიური
სფეროების (განსაკუთრებით
რეაბილიტაცია
თხილის, ციტრუსისა და ლურჯი
მოცვის წარმოების), საექსპორტო და
იმპორტშემცვლელი პროდუქციის
წარმოების განვითარებას, მიმღები
პუნქტებისა და გადანაწილების
ცენტრის ორგანიზებას და
ტექნოლოგიური ხაზების დანერგვას.
7.3.ადგილობრივი საჭიროებების
სრულად დასაკმაყოფილებლად,
მექანიზაციის ცენტრის დამატებითი
ტექნიკის მ.შ.მცირეგაბარიტიანი
ტექნიკით უზრუნველყოფა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებული
კოოპერატივების მცირეგაბარიტიანი
ტრაქტორებით უზრუნველყოფა
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მიზანი 2:: ბუნებრივი რესურსების და
მატერიალური აქტივების ეფექტური
მართვა–გამოყენება

ტყის მართვის სტრატეგიის
შემუშავება და ქმედითი
განხორციელების უზრუნველყოფა,
სატყეო ინფრასტრუქტურის შექმნა,
ადგილობრივი მნიშვნელობის
ტყეებში მოსახლეობის საჭიროების
დასაკნაყოფილებლად და ტყის
რესურსების სრული
ინვენტარიზაციის უზრუნველყოფა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ყოფილი საკოლმეურნეო
განადგურების პირას მისული
ტყეების აღრიცხვა, ჯიშების დათვლა,
საკოლმეურნეო ტყეების აღდგენა.
ასაკის გამოვლენა, ხმელი და ზეხმელი
გამოკვლეული ყყის რესურსების გამოყენება
ხეების აღრიცხვა, გასაშენებელი
მოსახლეობის ინტერესებიდან
ფართობების აღრიცხვა. ყოფილი
გამომდინარე.
საკოლმეურნეო ტყეების სრული
ინვენტარიზაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

250 000

მიზანი 13; ქმედითი გარემოსდაცვითი
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საქმიანობის განხორციელება

გადაუდებელი სატყეო სამეურნეო
ღონისძიებების შემუშავება და
ქარსაფარი ზოლების აღდგენა.

ქარსაფარი ზოლების აღწერა,
ინვენტარიზაციის გაკეთება.

წლების განმავლობაში განადგურდა
ქარსაფრები. რომლებიც ახდენდა
ნიადაგისა და კულტურული
ნატესების დაცვას, აგრეთვე ქარსაფარი
ახერხაბს ქარის მიმარტულების შეცვლას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

300 000

12. განათლების, მეცნიერების,
43
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ნიგვზიანის ბაღის შენობის
რეაბილიტაცია

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული
ერთეული

60 000

3.4. მუნიციპალური ცენტრის
ქალაქ ლანჩხუთში 4 ქუჩების
ქუჩების მოასფალტების დასრულება მოასფალტება (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქი ლანჩხუთი

615 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ქალაქ ლანჩხუთში 1 ქუჩზე რკ/ბეტონის
სანიაღვრე არხების მოწყობა და
მოასფალტება (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ქალაქი ლანჩხუთი

250 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
მაჩხვარეთის ადმინიტრაციულ
ერთეულში წმინდა გიორგის ქუჩის
მოასფალტება (პროექტირების ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

მაჩხვარეთის ადმინისტრაციული
ერთეული

255 000
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3. საბაზისო ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის განვითარება

3.2 რეგიონის საგზაო
ინფრასტრუქტურის შემდგომი
რეაბილიტაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ნიგვზიანის ადმინიტრაციულ ერთეულში
შიდა გზებე რკ/ბეტონის სანიაღვრე
არხების მოწყობა (პროექტირების
ჩათვლით)

გზის მოსარგებლეების სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება. უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების გარემოს
შექმნა.

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული
ერთეული

230 000

ახალსოფლის ბაღის შენობის მშენებლობა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

სუფსის ადმინისტრაციული
ერთეული

220 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის
ბაგა-ბაღის შენობის შეკეთება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ჩიბათის ადმინისტრაციული
ერთეული

50 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისა და
მიმდებარე ტერიტორიის
ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება

ქალაქი ლანჩხუთი

100 000

12. განათლების, მეცნიერების,
48
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

49

12. განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

50

6 ტურიზმის მრავალმხრივი
განვითარება

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
6.3 ტურიზმის სხვადასხვა სახეების
განვიტარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია

12. განათლების, მეცნიერების,
51
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

52

1. საჯარო ხელისუფლების
შესაძლებლობების განვითარება

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გულიანის ბაგა-ბაღის შენობის
მშენებლობა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ჩოჩხათის ადმინისტრაციული
ერთეული

220 000

1.2. რეგიონალური ადმინისტრაციისა
და მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 14
ადმინისტრაციულ ერთეულში
ადმინისტრაციული სერვისცენტრების
მოწყობა, ინვენტრით აღჭურვა,
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
ერთეულებში ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება. მოსახლეობის
მომსახურეობის გაუმჯობესება და
მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილებათა
მიღებაში.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

3 000 000

12.1. საჯარო სკოლებისა და
სკოლამდელი აღზრდის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
ღრმაღელის ბაგა-ბაღის შენობის შეკეთება
ინფრასტრუქტურის სრული
რეაბილიტაცია.
12.3. კულლტურული და სპორტული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აცანის
12. განათლების, მეცნიერების,
კუტურის სახლი მოემსახურება 1200
54
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
კულტურის სახლის შენობის
კულტურისა და სპორტის განვითარება.
ადამიანს
განვითარება
რეაბილიტაცია
12. განათლების, მეცნიერების,
53
კულტურისა და სპორტის განვითარება.

ღრმაღელის ადმინისტრაციული
ერთეული

80 000

აცანის ადმინისტრაციული
ერთეული

130 000

მუნიციპალური ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტები

1

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

12.1. სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულების უზრუნველყოფა

სკოლამდელი სააღმზრდელო
ცენტრის დაფინანსება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების
სრულფასოვანი სააღმზდელო გარემოს შექმნა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

3 770 000

2

მიზანი 10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება

10.3. მუნიციპალიტეტში მყარი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის
ქმედითი სისტემის დანერგვა

დასუფთავების ღონისძიებების
განხორციერლება

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო
სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
სანიტარული წერიგის შენარჩუნება და
გაუმჯობესება. ნარჩენების სრული იზორილება
მოსახლეობისა და გარემოსაგან

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

1 227 000

კულტურის ცენტრის დაფინანსება.
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება,
ცენტრი ემსახურება სხვადასხვა
მოსწავლე ახალგაზრდების 9როგორც სულიერი
კულტურული ღონისძიების ორგანიზებას.
ასევე ფიზიკური) განვითარების ხელშეწყობა.
შექმნილია სხვადასხვა შემსსწავლელი წრეები.
კულტურული ობიექტების ფინანსური
ცენტრს ემსახურება 135 პერსონალი.
მხარდაჭერა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

835 000

1 955 000

3

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

სპორტი

4

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

საფეხბურთო კლუბ ,,ლანჩხუთის გურიას"
დაფინანსება

გუნდი მაჟამად მონაწილეობს საქართველოს
,,სუპერ ლიგის" გათამაშებაში. მიღწეული
შედეგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

5

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

სპორტული ცენტრის დაფინანსება
ცენტრში ფუნქციონირებს 12 სპორტული
სახეობა, რომელშიც ვარჯიშობს 350 მოსწავლე.
ემსახურება 58 მომსახურე პერსონალი.

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდების
ჯანსაღი ცხოვრების წესით აღზრდა.
ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში
ჩართულობის ამაღლება. სპორტის სხვადასხვა
სახეობებში მიღწევების გაუმჯობესება

ქალაქი
ლანჩხუთი

775 000

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

საფეხბურთო სკოლის დაფინანსება.
6 წლიდან 18 წლამდე მოსწავლე
ახალგაზრდების საფეხბურთო ხელოვნების
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდების
დაუფლება. სკოლაში ამჟამად ფუნქციონირებს
ჯანსაღი ცხოვრების წესით აღზრდა,
17 ჯგუფი. მათ შორის ერთი გოგონათა ჯგუფი.
საფეხბურთო ხელოვნების ხარისხიანად
სულ დღეის მდგომარეობით
დაუფლება
გაერთიანებულია 450 ბავშვი.
საფეხბურთო სკოლას ემსახურება 33
მომსახურე პერსონალი

სოფელი
გვიმბალაური

622 000

6

სოციალური პროგრამები

11.3 მოსახლეობის მოწყვლადი
მიზანი 11: სოციალური
ჯგუფებისათის სოციალური სახლების
7
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
მომსახურების სრული
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
11.2: დემოგრაფიული ვითარების
გაუმჯობესებისაკენ
მიმართული ქმედითი პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება

8

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

9

11.3 მოსახლეობის მოწყვლადი
მიზანი 11: სოციალური
ჯგუფებისათის სოციალური სახლების
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
მომსახურების სრული
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

11.2: დემოგრაფიული ვითარების
გაუმჯობესებისაკენ
მიმართული ქმედითი პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება
11.3 მოსახლეობის მოწყვლადი
მიზანი 11: სოციალური
ჯგუფებისათის სოციალური სახლების
11 უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
მომსახურების სრული
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
10

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

მიზანი 11: სოციალური
12 უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

13

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით
უზრუნველყოფის პროგრამა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და
რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული
მოხუცებისა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
(უფასო კვებით უზრუნველყოფა)

ქალაქი
ლანჩხუთი

220 000

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური
ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

140 000

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი
ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის პროგრამა

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების
დახმარება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

149 500

მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების პროგრამა

მაღალმთიანი სოფლებიდან
მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

15 000

ცენტრ ,,იავნანას" თანადაფინანსების
პროგრამა

სოციალურად დაუცველი
ბავშვების ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის
ხელსეწყობა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

32 000

დაავადებულთათვის სასიცოცხლო
მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

84 000

იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დახმარების პროგრამა

იძულებით გადაადგილებულ
პირთა ხელშეწყობა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

36 900

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის
თანადაფინანსების,სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული სპეციალისტის
ბინით უზრუნველყოფის
პროგრამა

სოციალურად შეჭირვებული
მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების
გაწევა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

25 800

11.5 სახელმწიფო სადაზღვევო პაკეტის
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით–თირკმლის
შემდგომი
ქრონიკული უკმარისობით
გაფართოება და მოსახლებისათვის
დაავადებულთა სამედიცინო
ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
ხელმისაწვდომიბის პრობლემის
პროგრამა
სრულად გადაჭრა

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
11.6 რეგიონის მოსახლეობისათვის
თანამედროვე სტანდარტების
კვალიფიციური სამედიცინო
პერსონალით
დაკომპლექტებული საერთო
პროფილის
საავადმყოფოს გეოგრაფიული და
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

14

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

15

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი
ოჯახების ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა

სოციალურად შეჭირვებული
მოსახლეობის დახმარება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

240 000

16

მიზანი 11: სოციალური
უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის
დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება

სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში
მონაწილე ვეტერანთა და
გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების
დახმარების პროგრამა

ვეტერანთა და დაღუპული ვეტერანებისათვის
პატივის მიგება და
მათი ოჯახების დახმარება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

144 000

სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამები

17

მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება

18

მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება

19

მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება

შემოქმედთა წახალისების პროგრამა
სხვადასხვა სახის კულტურულ
საგანმანეთლებლო, შემეცნებით
ღონისძიებებზე და სადღესასწაულო
დღეებზე მოსწავლე ახალგაზრდების
შემოქმედთა წარმატებების წახალისება,
ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა
ტრანსპორტირებით დახმარების
პროგრამა
სოც-კულტურული ღონისძიებების
ორგანიზების პროგრამა

კულტურულ- საგანმანათლებლო
შემეცნებით ღონისძიებებში ჩართულობის
მოტივაციის გაზრდა.

კულტურულ საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
კულტურულ საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
მოსახლეობის კულტურული დონის
ამაღლება.

10 600

9 700

77 000

20

21

22

მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

13 500

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
კულტურისა და სპორტის განვითარება

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებლობა
გვექნება, თანადაფინანსების სახით
დახმარება გავუწიოთ ახალგაზრდებს
სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში
და გაიზრდება მათი ჩართულობა
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

31 200

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

4 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

13 300

ამ პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი
იქნება შ.შ.მ. ახალგაზრდებში ნიჭიერი
ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი
წახალისება, მათში ჯანსაღი წესის
პოპულარიზაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

19 300

პროგრამის ამოცანაა ახალგაზრდებში
თავისუფალი დროის შინაარსიანათ და
ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

10 600

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
კულტურისა და სპორტის განვითარება

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
კულტურისა და სპორტის განვითარება

27

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

28

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

29

მიზანი 12 : განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის განვითარება

30

31

12 500

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
კულტურისა და სპორტის განვითარება

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
25
კულტურისა და სპორტის განვითარება

26

კულტურულ საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
მოსახლეობის კულტურული დონის
ამაღლება.

ამ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს
შესაძლებელი იქნება 200-ზე მეტი
ლანჩხუთელი ახალგაზრდისა და
სპორტულ და სხვადასხვა ღონისძიებებში
სპორტსმენის წახალისება სხვადასხვა
ჩართული ახალგაზრდებისათვის
პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით
საჩუქრებისა და პრიზების შეძენის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
პროგრამა
ახალგაზრდობის სპორტულ და
ახალგაზრდულ ღონისძიებებში
ჩართულობისათვის მოტივაციის გაზრდა.

მიზანი 12: განათლების მეცნიერების
23
კულტურისა და სპორტის განვითარება

24

კულტურულ-საგანმანათლებლო და
შემეცნებითი პროგრამების
თანადაფინანსების პროგრამა

მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება
მიზანი 12.განათლების ,
მეცნიერების,კულტურისა და
სპორტის განვითარება

ახალგაზრდული პროექტების
თანადაფინანსების პროგრამა

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის
ლანჩხუთის საჯარო და საბაზო სკოლებს მასიური ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა
შორის რაიონული ოლიმპიადის
სახეობებში, სპორტის განვითარება და
ჩატარების პროგრამა
პოპულარიზაცია, ჯანსარი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება
პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის
სხვადასხვა ღონისძიებებზე სპორტსმენთა
ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და
და ახალგაზრდების ტრანსპოტირების
ახალგაზრდების ტრანპორტირებით
პროგრამა
ხელშეწყობა

შ.შ.მ ახალგაზრდების საზოგადოებაში
ინტეგრაციის პროგრამა

ახალგაზრდების მოხალისეობის
განვითარების პროგრამა

სახელოვნებო სკოლების დაფინანსების პროგრამა
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
სამხატვრო სკოალში ამჯამად არის 6 კლასი,
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები
რომელშიც გაერთიანებულია 100 ბავშვი.
ეზიაროს ეროვნულ და მსოფლიო სახვით
ფუნქციონირებს გობელენის, ხატწერისა და
ხელოვნებას
ქანდაკების ჯგუფები. ემსახურება 23
მომსახურე პერსონალი.
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები
ლანჩხუთის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
ეზიაროს ეროვნულ და მსოფლიო სამუსიკო
ხელოვნებას
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები
სუფსის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
ეზიაროს ეროვნულ და მსოფლიო სამუსიკო
ხელოვნებას

ქალაქი ლანჩხუთი, ნინოშვილის ქუჩა N52

217 100

ქალაქი
ლანჩხუთი

249 700

ქალაქი
ლანჩხუთი

178 000

ბიბლიოთეკების დაფინანსების პროგრამა

მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება.

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

415 000

მუზეუმების დაფინანსების პროგრამა

კულტურული ობიექტების მოძიება და
პოპულარიზაცია, სამუშაუმო საქმიანობის
შემდგომი განვითარება

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

540 000

32

მიზანი 5:მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარება

33

მიზანი 10. კომუნალური და სხვა
საზოგადოებრივი მომსახურებების
მოწესრიგება

5.1. მცირე და საშუალო ბიზნესის
საჭიროებების განვითარების
პერსპექტივების პერიოდული
კვლევების განხორციელება.
5.2. ბიზნეს–განვითარების და
სხვადასხვა საკონსულტაციო
მომსახურებებზე მცირე და საშუალო
ბიზნეს ხელმისაწვდომობის გაზრდა
სპეციალური პროგრამების
საშუალებით.
5.5. ადგილობრივი ბიზნესებისათვის
საინფორმაციო და კონსალტინგური
დახმარების უზრუნველყოფა. ახალი
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების,
მარკეტინგული კვლევის უახლესი
მეთოდოლოგიებისა და საექსპორტო
ბაზრების შესახებ.

საგარეო-ეკონომიური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
ტრანსპორტის, ტურიზმის და
მეწარმეობის განვითარების ცენტრის
დაფინანსება

ტურიზმის განვითარება,
მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ზრდა

მუნიციპალიტეტში ქუჩების გარე განათების
უზრუნველყოფა

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის აუცილებელი პირობის
შექმნა

321 000

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

910 000

1 100 000

თებერვალი

თებერვალი

მარტი

400 000

თებერვალი

მარტი

მარტი

იანვარი

დეკემბერი

1 000 000

იანვარი

ნოემბერი

მარტი

ოქტომბერი

120 000

მარტი

ოქტომბერი

მარტი

ოქტომბერი

45 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

მარტი

ოქტომბერი

140 000

მარტი

ოქტომბერი

150 000

მარტი

ოქტომბერი

მარტი

სავარაუდო
ბიუჯეტი

დასრულება

დაწყება

2018
სავარაუდო
ბიუჯეტი

დასრულება

დაწყება

2017
სავარაუდო
ბიუჯეტი

დასრულება

დაწყება

კერძო სექტორის
დაფინანსება

საერთაერთაშორისო
დონორები

2016

1 000 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

1 100 000

9. პარტნიორი ორგანიზაციები

7. ხანგრძლივობა და პროგრესი

8. პასუხისმგებელი
ორგანიზაცია

6

ეტი და დაფინანსების წყარო

10

შენიშვნა მოკლე
აღწერა (მაქს. 1-3
წინადადება)

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
6000_მდე ოჯახის
სოციალუ
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
8000_მდე
მაცხოვრებლის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
150 ოჯახს

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
30 ოჯახს

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
230 ოჯახს

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
200 ოჯახს

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
200 ოჯახს

45 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
120 ოჯახს

სექტემბერი

300 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება
220 აღსაზრდელს

მარტი

სექტემბერი

270 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 80
აღსაზრდელს

მარტი

სექტემბერი

270 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

120 000

მარტი

სექტემბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 70
აღსაზრდელს

მარტი

სექტემბერი

170 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 70
აღსაზრდელს

მარტი

ოქტომბერი

530 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

580 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

300 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

190 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

150 000

მარტი

ოქტომბერი

150 000

მარტი

ოქტომბერი

240 000

მარტი

ოქტომბერი

180 000

მარტი

ოქტომბერი

150 000

მარტი

ოქტომბერი

155 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

250 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
500 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
400 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
150 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
140 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
135 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
250 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
105 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
210 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

მარტი

ოქტომბერი

700 000

მარტი

ოქტომბერი

130 000

მარტი

ოქტომბერი

60 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

თებერვალი

მარტი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

აპრილი

ნოემბერი

810 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

აპრილი

ნოემბერი

890 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

დეკრმბერი

200 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

დეკებერი

125 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

300 000

მარტი

დეკრმბერი

120 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
700 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
120 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
120 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
160 ოჯახის
სოციალურ
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
140 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
115 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
900 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
260 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
240 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
340 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

მარტი

დეკრმბერი

200 000

მარტი

სექტემბერი

220 000

მარტი

ოქტომბერი

200 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
350 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
220 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
2500 მაცხოვრებლის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტში
ტურიზმის
განვითარება

მარტი

ოქტომბერი

280 000

თებერვალი

ნოემბერი

500 000

მარტი

ივნისი

70 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

120 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
110 ოჯახს

მარტი

ოქტომბერი

75 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

წყალმომარაგების
ქსელი მოემსახურება
75 ოჯახს

თებერვალი

დეკებერი

500 000

თებერვალი

ოქტომბერი

615 000

მარტი

თებერვალი

ოქტომბერი

დეკებერი

300 000

500 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

თებერვალი

ნოემბერი

250 000

იანვარი

დეკემბერი

150 000

ივნისი

სექტემბერი

60 000

იანვარი

აპრილი

აპრილი

მარტი

ნოემბერი

ნოემბერი

ნოემბერი

ოქტომბერი

150 000

615 000

497 000

255 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ისარგებლებს 1500
კომლი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ქარსაფარი ზოლით
ისარგებლებს 2000
კომლი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის 65
ოჯახის სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის 45
ოჯახის სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის 72
ოჯახის სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

მარტი

ოქტომბერი

230 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
180 ოჯახის
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

მარტი

სექტემბერი

220 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

მარტი

ოქტომბერი

50 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 70
აღსაზრდელს

იანვარი

მარტი

100 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტში
ტურიზმის
განვითარება

მარტი

6 575 000

ოქტომბერი

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

3 000 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
27000 მაცხოვრებელს
სოციალურ
ეკონომიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

ბაღი მოემსახურება 60
აღსაზრდელს

220 000

მარტი

დეკებერი

მარტი

ოქტომბერი

80 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

მარტი

ოქტომბერი

130 000

ლაჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

9 455 000

9 067 000

იანვარი

დეკემბერი

1 250 000

იანვარი

დეკემბერი

1 255 000

იანვარი

დეკემბერი

1 265 000

იანვარი

დეკემბერი

402 000

იანვარი

დეკემბერი

410 000

იანვარი

დეკემბერი

415 000

იანვარი

დეკემბერი

270 000

იანვარი

დეკემბერი

280 000

იანვარი

დეკემბერი

285 000

იანვარი

დეკემბერი

1 055 000

იანვარი

დეკემბერი

500 000

იანვარი

დეკემბერი

400 000

იანვარი

დეკემბერი

250 000

იანვარი

დეკემბერი

260 000

იანვარი

დეკემბერი

265 000

იანვარი

დეკემბერი

200 000

იანვარი

დეკემბერი

210 000

იანვარი

დეკემბერი

212 000

იანვარი

დეკემბერი

70 000

იანვარი

დეკემბერი

75 000

იანვარი

დეკემბერი

75 000

იანვარი

დეკემბერი

45 000

იანვარი

დეკემბერი

47 500

იანვარი

დეკემბერი

47 500

იანვარი

დეკემბერი

48 000

იანვარი

დეკემბერი

49 500

იანვარი

დეკემბერი

52 000

იანვარი

დეკემბერი

5 000

იანვარი

დეკემბერი

5 000

იანვარი

დეკემბერი

5 000

იანვარი

დეკემბერი

10 000

იანვარი

დეკემბერი

10 000

იანვარი

დეკემბერი

12 000

იანვარი

დეკემბერი

28 000

იანვარი

დეკემბერი

28 000

იანვარი

დეკემბერი

28 000

იანვარი

დეკემბერი

12 300

იანვარი

დეკემბერი

12 300

იანვარი

დეკემბერი

12 300

იანვარი

დეკემბერი

8 100

იანვარი

დეკემბერი

8 500

იანვარი

დეკემბერი

9 200

იანვარი

დეკემბერი

80 000

იანვარი

დეკემბერი

80 000

იანვარი

დეკემბერი

80 000

იანვარი

დეკემბერი

48 000

იანვარი

დეკემბერი

48 000

იანვარი

დეკემბერი

48 000

იანვარი

დეკემბერი

3 000

იანვარი

დეკემბერი

3 500

იანვარი

დეკემბერი

4 100

იანვარი

დეკემბერი

3 000

იანვარი

დეკემბერი

3 000

იანვარი

დეკემბერი

3 700

იანვარი

დეკემბერი

20 000

იანვარი

დეკემბერი

26 000

იანვარი

დეკემბერი

31 000

გაზრდული პროგრამები

იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

4 000

იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

4 000

იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

4 500

იანვარი

დეკემბერი

9 000

იანვარი

4 000

4 500

5 000

იანვარი

დეკემბერი

10 800

11 400

დეკემბერი

4 000
იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

4 000

იანვარი

დეკემბერი

იანვარი

დეკემბერი

დეკემბერი

4 500

დეკემბერი

6 000
იანვარი

იანვარი

4 800

იანვარი

დეკემბერი

6 400
იანვარი

დეკემბერი

3 000

6 900
იანვარი

დეკემბერი

3 500

4 100

იანვარი

დეკემბერი

72 500

იანვარი

დეკემბერი

71 300

იანვარი

დეკემბერი

73 300

იანვარი

დეკემბერი

84 300

იანვარი

დეკემბერი

82 700

იანვარი

დეკემბერი

82 700

იანვარი

დეკემბერი

60 000

იანვარი

დეკემბერი

59 000

იანვარი

დეკემბერი

59 000

იანვარი

დეკემბერი

130 000

იანვარი

დეკემბერი

140 000

1,01

31,12

145 000

იანვარი

დეკემბერი

180 000

იანვარი

დეკემბერი

180 000

იანვარი

დეკემბერი

180 000

იანვარი

დეკემბერი

100 000

იანვარი

დეკემბერი

106 000

იანვარი

დეკემბერი

115 000

იანვარი

დეკემბერი

290 000

იანვარი

დეკემბერი

300 000

იანვარი

დეკემბერი

320 000

