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 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
  

Khashuri City Hall
  

მერის ბრძანება 
  

KA990161989925521
        

 

№ 238 05 / თებერვალი / 2021 წ.
 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  დასახლებებში  საქართველოს  რეგიონებში
განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის
ფარგლებში  დასაფინანსებელი  პროექტების  შერჩევის  მიზნით  დასახლების  საერთო

კრებების  და  ამომრჩევლებთან  კონსულტაციების  ინიცირების  შესახებ

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის

მე-3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, 853 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 

მუხლის პირველი
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-13 და მე-15 პუნქტების და  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის
№ 654 დადგენილების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის

ფარგლებში   დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების
შესახებ" პირველი მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის, საქართველოს
მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის  N168 განკარგულების "საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის

შესახებ" საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი  პროექტის  შერჩევის მიზნით  დასახლებებში, რომლებშიც
რეგისტირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, მოწვეულ იქნას
დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების
რაოდენობა შეადგენს 500-ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართოს ამომრჩევლებთან კონსულტაციები № 1
დანართით განსაზღვრულ თარიღებში.
2. მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის
განყოფილებას და მერის წარმომადგენლებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალოთ
მოქალაქეებისგან საპროექტო წინადადებების მიღება და მათი კონსულტირება საპროექტო წინადადების
შემუშავების პროცესში. 
3. თითოეული დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტისთვის ზღვრული საორიენტაციო  თანხის
ოდენობა განისაზღვროს №1 დანართის მიხედვით.
4.  დამტკიცდეს საპროექტო წინადადებების ფორმა დანართი №2-ის შესაბამისად.
5.  დამტკიცდეს საერთო კრების სხდომის/მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმის ფორმა დანართი №3-ის
შესაბამისად.

 6. მოქალაქეებისგან საპროექტო წინადადებების მიღება განხორციელდეს ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილებასა და ადმინისტრაციულ
ერთეულებში მერიის წარმომადგენლობებში ყოველდღე, 09-დან - 18 საათამდე, 2021 წლის 18 თებერვლის
ჩათვლით.

 7.     დასახლებების საერთო კრებების სხდომების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების დღის წესრიგი
განისაზღვროს ერთი საკითხით: დასახლებაში განსახორციელებელი საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

დასაფინანასებელი   პროექტ(ებ)ის შერჩევა.
8. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და საპროექტო
წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილი პირებად განისაზღვრონ: 

 ა) გიორგი პაპიაშვილი, მობილურის N 595 491 172, ელ.ფოსტა: georgepapiashvili26@gmail.com
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 ბ) დენის გელაშვილი,  მობილურის N 555 22 11 30 , ელ.ფოსტა: d.g.g.1978@mail.ru
 

გ) ნიკოლოზ კიკნაძე, მობილურის N 555 31 28 27, ელ.ფოსტა: nikolozkiknadze1966@gmail.com
დ) ირაკლი ჩადუნელი, მობილურის N 599 22 77 32;
ე) ზურაბ დაბრუნდაშვილი, მობილურის N 595 77 85 64;
ვ) გურამ ბერაძე, მობილურის N 577 954 950, ელ.ფოსტა: guram.beradze@yahoo.com
ზ) ვაჟა ლომიძე, მობილურის N 591 959 153, ელ.ფოსტა: vajalomidze1959@yahoo.com  
თ) ვაჟა ენჯიბაძე, მობილურის N 599 76 14 15;
ი) მალხაზ ღონღაძე, მობილურის N 551155858, ელ.ფოსტა: malkhazi.gongadze@yahoo.com
კ) ოთარ ბირკაძე, მობილურის N 591407947,
ლ) ჯოტო ლაბაძე, მობილურის N577 954 968, 

 მ) იაგო ქიტიაშვილი, მობილურის N 591959156, ელ.ფოსტა: iagoqitiashvili@yahoo.com
ნ) რეზო კაპანაძე, მობილურის N 591057383, ელ.ფოსტა: kapanadze_rezo@yahoo.com
ო) როინ ცხოვრებაძე, მობილურის N 591057384
პ) გიორგი ლომიძე, მობილურის N 599474134, ელ.ფოსტა: gioche@mail.ru

 9. დასახლების საერთო კრებები/კონსულტაციები ჩატარდეს საქართველოს მთავრობის მიერ "კოვიდ 19"-
თან დაკავშირებით დამტკიცებული რეგულაციების სრული დაცვით.

 10. ბრძანება ეცნობოს მერიის ადმინისტრაციულ და ეკონომიკური განვითარების სამსახურებს, მერის
წარმომადგენლებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 

 11.  ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.
 12.  ბრძანება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს დადგენილი წესით ერთი თვის 

 ვადაში, ხაშურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ხაშური, კოსტავას ქ. №15).

 
  
  

მერის მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად ქურდაძე
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