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2019 წლის ბიუჯეტი:

ბიუჯეტის მოცულობა: 13 906 100 ლარი

ბიუჯეტის მოცულობა (დაზუსტებული): 23 924 300 ლარი

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 
ბიუჯეტში:

9 863 500ლარი



ინფორმაცია ტენდერების შესახებ

გამოცხადდა:

• 148 - ტენდერი

• 91 - დადებითი შედეგი

• 28- არ შედგა

• 11- მიმდინარე:

განხორციელებულია 200 
შესყიდვა

მთლიანი თანხით: 

15 640 107 ლარი

გამარტივებული შესყიდვა 

- 108 ხელშეკრულება -

1 379 129 ლარი

ელექტრონული ტენდერი 

92 ხელშეკრულება

- 14 260 978 ლარი



რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია - გარდამავალი 
პროექტი - 500 000 ლარი



რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

სოფელ მცხეთიჯვრიდან სოფელ 
წაღვლამდე გზის მოასფალტება 

ღირებულებით 862 864 ლარი 
(გარდამავალი პროექტი)

სოფელ ხცისიდან სოფელ 
კრისხევამდე გზის 

მოასფალტება 827 550 ლარი



რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

სოფელ ვაყაში
გზის 

მოასფალტება -
1 409 614 ლარი

დაბა სურამში 
ჩუმათელეთის

დასახლებაში თამარ 
მეფის 1 და 3 ჩიხის 

მოასფალტება -
658 757 ლარი.

ქ. ხაშურში  ბორჯომის 
ქუჩაზე 

ავტომაგისტრალის 
გასწვრივ ღობეების 

მოწყობა 873 758 ლარი



ინფრასტრუქტურული პროექტები:

ბეკმისა და გვერდისუბნის დასახლებებში გზის 
მოასფალტება - 960 555 ლარი



მუნიციპალური განვითარების ფონდი:

ხაშურის „ივერიის“ სტადიონის მშენებლობა - 6,2 მლნ ლარი



მინი სტადიონი/სკვერი
ჯამური თანხა - 205 099 ლარი 



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
სპორტული კომპლექსი ხაშურში



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
მუზეუმის ფონდსაცავი 133 920 ლარი



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
მე-7 საბავშვო ბაღი                                ბაღი მინის ტარის დასახლებაში



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
გომის საბავშვო ბაღი                               ტეზრის საბავშვო ბაღი



ინფრასტრუქტურული პროექტები:
მცირე რეაბილიტაციის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის 22 საჯარო სკოლაში



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა: 856 827 ლარი

• 60 კრება/11 კონსულტაცია

• 80 ინფრასტრუქტურული 
პროექტი

844 000 ლარი

კრებები/კონს
ულტაციები:

პროექტების 
რაოდენობა:

საერთო თანხა:



სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური 
დახმარების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა
ბიუჯეტი- 785 000 ლარი.
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ბინის ქირით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარების ოდენობა:



კულტურული ღონისძიებები:
საახალწლო კონცერტი



კულტურული ღონისძიებები:
გამოფენები, კონცერტები



მწვანე აქციები:



9 აპრილი...             9 მაისი...                8 აგვისტო...

8 მარტი...             1 ივნისი...              5 ოქტომბერი...



კულტურული ღონისძიებები:
ეროვნული სამოსის დღე                      26 მაისი



ხაშურქალაქობა



წარმატებული პედაგოგები და მოსწავლეები



ახალგაზრდული ღონისძიებები



წარმატებული სპორტსმენები



სამომავლო გეგმები:
 ხაშურის  წყლისა და კანალიზაციის პროექტი

 სურამის ციხის რეაბილიტაცია

 ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია

 ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის მშენებლობა (გარდამავალი პროექტი და დასრულდება 2020-ში)

 სოფელ მცხეთიჯვრიდან სოფელ წაღვლამდე გზის მოასფალტება  (გარდამავალი პროექტი და დასრულდება 2020-ში)

 მაღალმთიანი ზონისა და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე სოფლების გაზიფიცირება

 სოფელ მიწობში გზის მოასფალტება

 დაბა სურამში მშვიდობის, ნინოშვილის, გოგებაშვილის და ტალახაძის ქუჩების მოასფალტება

 სოფელ ქვემო და ზემო აძვისში გზების მოასფალტება

 სოფელ რუსაანთუბანში და სოფელ მონასტერში ბეტონის გზის დაგება

 სოფელ ქინძათში და დუმაცხოვში გზების მოასფალტება

 სოფელ ბულბულისციხეში გზის მოასფალტება



სამომავლო გეგმები:
 ქ.ხაშურში ეთნოგრაფიული მუზეუმის მშენებლობა

 დაბა სურამში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

 გაგრძელდება მრავალბინიანი სახლების ფასადის და სახურავების 
რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება.

 დაგეგმილია : ქ.ხაშურში ბიბლიოთეკის მშენებლობა

 დაგეგმილია 5  სოფელში - ქვიშხეთი, წაბლოვანი, ცოცხნარა, ხცისი, ოსიაური -
სამედიცინო ამბულატორიები მშენებლობა/რეაბილიტაცია

 გაგრძელდება საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების 
დაფინანსება

 წყლის გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სოფელ დიდ 
ფლევში წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობის დაფინანსება.





გმადლობთ ყურადღებისთვის!


