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

კრების	და	ამომრჩეველთან	კონსულტაციების	ინიცირების	შესახებ

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 “ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 54-ე	 მუხლის
პირველი	 პუნქტის	 „ე.ე“	 და	 „ე.ი“	 ქვეპუნქტების,	 853-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ბ“	 და	 „თ“
ქვეპუნქტების,	 854-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ბ“	 ქვეპუნქტის,	 მე-13	 და	 მე-15	 პუნქტების	 და
საქართველოს	 მთავრობის	 2018	 წლის	 28	 დეკემბრის	 N654	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 „
საქართველოს	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული	 საქართველოს	 რეგიონებში
განსახორციელებებლი	 პროექტების	 ფონდიდან	 სოფლის,	 მხარდაჭერის	 პროგრამის	 ფარგლებში
დასაფინანსებელი	პროექტების	 შერჩევის	 პროცედურების	 და	 კრიტეიუმების	 პირველი	 მუხლის	 მე-6
და	მე-7	პუნქტების	საფუძველზე,	ვბრძანებ:

1.	საქართველოს	რეგიონებში	განსახორციელებელი	პროექტების	ფონდიდან	 სოფლის	 მხარდაჭერის
პროგრამის	ფარგლებში	დასაფინანსებელი	პროექტის	შერჩევის	მიზნით	 დასახლებებში,	 რომლებშიც
რეგისტრირებული	 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	(დანართი	№1	თან	ერთვის).

2.	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურს	 და	 მერის	 წარმომადგენლებს
ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	დაევალოთ	მოქალაქეებისაგან	 საპროექტო	 წინადადებების	 მიღება
და	 მათი	 კონსულტირება	 საპროექტო	 წინადადებების	 შემუშავების	 პროცესში,	 დანართი	 №2-ის
შესაბამისად.

3.	თითოეულ	დასახლებაში	განსახორციელებელი	პროექტისთვის	ზღვრული	საორიენტაციო	თანხის
ოდენობა	განისაზღვროს	დანართის	№1	მიხედვით.

4.	 მოქალაქეებისგან	 საპროექტო	 წინადადებების	 მიღება	 განხორციელდეს	 მერიის	 სივრცითი
მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურში	 და	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 მერის
წარმომადგენლების	მიერ	ყოველდღე,	09	საათიდან	1800	საათამდე,	2023	წლის	13	იანვრამდე.

5.	 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.

6.	სოფლის	მხარდაჭერის	პროგრამის	საკითხებზე	მოსახლეობასთან	ურთიერთობაზე	 (დანართი	№3-
ის	შესაბამისად)	და	საპროექტო	წინადადებების	მიღებაზე	უფლებამოსილი	პირებად	განისაზღვრონ:

ა)	ვლადიმერ	ხინჩეგაშვილი	-	გორის	მუნიციპალიტეტის	მერი	-	ტელ.	ნომერი	595910905;	ელ	ფოსტა:
vkhinchegashvili3@gmail.com

ბ)	 ნიკა	 ღვინიაშვილი	 -	 გორის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 -	 ტელ.	 ნომერი
551525555;	ელ	ფოსტა:	nikagviniashvili999@gmail.com

გ)	 ალექსანდრე	 თარხნიშვილი	 -	 გორის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და
შესყიდვების	 სამსახურის	 ხელმძღვანელი;	 ტელ.	 ნომერი	 599522011;	 ელ	 ფოსტა:



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

aleksandre.tarkhnishvili@gmail.com

დ)	არჩილ	გიუნაშვილი	 -	გორის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ეკონომიკის	სამსახურის	 ხელმძღვანელი
.ტელ.	ნომერი	599414226;	ელ	ფოსტა:	achikogiunashvili@gmail.com

ე)	გიორგი	 ბერიძე	 -	 გორის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
სამსახურის	ხელმძღვანელი.	ტელ.	ნომერი	595998873	ელ	ფოსტა:	gigaberidze23@gmail.com

ვ)	 ზვიად	 ანესაშვილი	 -	 გორის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და
ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	ხელმძღვანელის	მოადგილე.	ტელ.	ნომერი	551404518	ელ	ფოსტა:
zvi1970ad@gmail.com

ზ)	ღუტო	თოდაძე-	გორის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის
მერის	 წარმომადგენლის	 და	 წამომადგენლის	 ასისტენტების	 საქმიანობის	 კოორდინაციის
განყოფილების	ხელმძღვანელი.	ტელ.	ნომერი	599428461	ელ	ფოსტა:	gutotodadze@gmail.com

7.	ბრძანება	ძალაში	შევიდეს	ხელმოწერისთანავე.

8.	ბრძანების	 გასაჩივრება	 შეიძლება	 დაინტერესებული	 პირის	 მიერ,	 მისი	 გაცნობის	 დღიდან	 ერთი
თვის	ვადაში,	სარჩელის	წარდგენის	გზით	გორის	რაიონულ	სასამართლოში	(მის:	ქ.გორი,	ჯორბენაძის
№30).

ვლადიმერ	ხინჩეგაშვილი

გორის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

mailto:achikogiunashvili@gmail.com
mailto:gigaberidze23@gmail.com
mailto:zvi1970ad@gmail.com


N ადმინისტრაციული 
ერთეული

 დასახლების 
სახელწოდება

 საერთო კრების 
სხდომის ან 

კონსულტაციის 
გამართვის 

თარიღი და დრო

გადაწყვეტილების მიღების 
ფორმა

პროექტის 
საორიენტაციო 

ზღვრული 
ღირებულება 

(ლარი)

1 ნიქოზი ზემო ხვითი
16.01.2023             

11:00 
კონსულტაცია 16,000

2 ზემო ნიქოზი
16.01.2023       

11:30 
კონსულტაცია 16,000

3 ქვემო ნიქოზი
16.01.2023           

12:00 
კონსულტაცია 16,000

4 შინდისი ფხვენისი
16.01.2023           

12:3
კონსულტაცია 16,000

5 ქვემო ხვითი
16.01.2023, 
13:00 სთ.

კონსულტაცია 16,000

6 შინდისი
16.01.2023         

13:30
კონსულტაცია 20,000

7 ყელქცეული
16.01.2023   

14:00 
კონსულტაცია 16,000

8 ვარიანი საქაშეთი
16.01.2023            

14:30 
კონსულტაცია 16,000

9 ვარიანი
16.01.2023       

15:00 
კონსულტაცია 20,000

10 ახალდაბა
16.01.2023             

15:30 
კონსულტაცია 20,000

11 კარალეთი კარალეთი
17.01.2023            

11:00 
კონსულტაცია 20,000

12 დიდი გარეჯვარი
17.01.2023    

11:30 
კონსულტაცია 16,000

13 პატარა გარეჯვარი
17.01.2023    

12:00 
კონსულტაცია 20,000

14 ძევერა ძევერა
17.01.2023       

12:30 
კონსულტაცია 20,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლრბში დასაფინანსებელი პროექტების 
შერჩევის მიზნით, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩასატარებელი საერთო კრების 

სხდომების და ამომრჩევლებთან გასამართი კონსულტაციების გრაფიკი

დანართი N1



15 ქიწნისი
17.01.2023         

13:00 
კონსულტაცია 20,000

16 სათემო
17.01.2023          

13:30 
კონსულტაცია 16,000

17 ტყვიავი ტყვიავი
17.01.2023     

14:00 
კონსულტაცია 20,000

18 მარანა
17.01.2023    

14:30 
კონსულტაცია 16,000

19 ფლავი
17.01.2023        

15:00
კონსულტაცია 16,000

20 ფლავისმანი
17.01.2023           

15:30 
კონსულტაცია 20,000

21 ქვახვრელი ქვახვრელი
18.01.2023    

11:00
კონსულტაცია 20,000

22 უფლისციხე
18.01.2023     

11:30 
კონსულტაცია 16,000

23 ხიდისთავი ხიდისთავი
02.02.2023   

12:00 
კონსულტაცია 20,000

24 სკრა სკრა
23.01.2023    

11:00
კონსულტაცია 20,000

25 ახალხიზა
23.01.2023      

11:30 
საერთო კრება 12,000

26 ქვ.რიეთი
23.01.2023    

12:00 
საერთო კრება 12,000

27 კოშკები
23.012023    

12:30 
საერთო კრება 10,000

28 პატარა გორიჯვარი
23.01.2023, 

13:00 
საერთო კრება 10,000

29 დიდი გორიჯვარი
23.01.2023    

13:30 
საერთო კრება 20,000

30 ტინისხიდი ტინისხიდი
23.01.2023    

14:30 
კონსულტაცია 20,000

31 ოთარშენი
23.01.2023   

15:00 
კონსულტაცია 16,000

32 თედოწმინდა
23.01.2023    

15:30 
საერთო კრება 16,000

33 ვარიანი არაშენდა
23.01.2023    

16:00
საერთო კრება 16,000

34
ვარიანის 
მეურნეობა

23.01.2023   
16:30 

საერთო კრება 12,000



35 ტირძნისი ტირძნისი
24.01.2023    

11:00 
კონსულტაცია 20,000

36 ბროწლეთი
24.01.2023    

11:30 
საერთო კრება 16,000

37 მეღვრეკისი
24.01.2023    

12:00 
კონსულტაცია 16,000

38 ერგნეთი
24.01.2023   

12:30 
საერთო კრება 16,000

39 თერგვისი
24.01.2023   

13:00 
საერთო კრება 10,000

40 ბერბუკი ბერბუკი
25.01.2023   

11:00 
კონსულტაცია 16,000

41 სვენეთი
25.01.2023    

11:30 
კონსულტაცია 20,000

42 ხელთუბანი
25.01.2023   

12:00 
კონსულტაცია 20,000

43 თორტიზა
25.01.2023    

12:30 
კონსულტაცია 16,000

44 ზემო რეხა
25.01.2023   

13:00 
საერთო კრება 12,000

45 ქვემო რეხა
25.01.2023   

13:00 
კონსულტაცია 16,000

46 შავშვები
პატარა 
ხურვალეთი

25.01.2023   
14:00 

საერთო კრება 16,000

47 ნადარბაზევი
25.01.2023   

14:30 
საერთო კრება 12,000

48 წითელუბანი
25.01.2023   

15:00 
საერთო კრება 16,000

49 ნაწრეტი
25.01.2023   

15:30 
საერთო კრება 16,000

50 ქვემო შავშვები
25.01.2023   

16:00 
საერთო კრება 10,000

51 შავშვები
25.01.2023   

16:00 
კონსულტაცია 16,000

52 ზეღდულეთი ახალშენი
26.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 10,000

53
ქვემო 
ახალსოფელი

26.01.2023   
11:30 

კონსულტაცია 16,000

54 ზეღდულეთი
26.01.2023   

12:00 
კონსულტაცია 16,000



55 ქვემო სობისი
26.01.2023   

12:30 
საერთო კრება 16,000

56 ზემო სობისი
26.01.2023   

13:00 
საერთო კრება 16,000

57 ბერშუეთი
26.01.2023    

13:30 
კონსულტაცია 16,000

58 კირბალი
26.01.2023   

14:00 
კონსულტაცია 16,000

59 მეჯვრისხევი ზერტი
26.01.2023    

14:30 
კონსულტაცია 20,000

60
დიდი 
მეჯვრისხევი

26.01.2023   
15:00 

კონსულტაცია 20,000

61 მეჯუდის პირი
26.01.2023, 
15:00 სთ.

საერთო კრება 16,000

62
ფაბრიკის 
დასახლება

26.01.2023   
15:30 

საერთო კრება 24,000

63 კვარხეთი
26.01.2023   

16:00 
საერთო კრება 12,000

64 დიცი დიცი
27.01.2023    

11:00 
კონსულტაცია 40,000

65 ქორდი
27.01.2023   

11:30 
კონსულტაცია 16,000

66 არბო
27.01.2023   

12:00 
საერთო კრება 12,000

67 მერეთი მერეთი
27.01.2023   

12:30 
კონსულტაცია 16,000

68 ზარდიაანთ კარი
27.01.2023   

13:00
საერთო კრება 10,000

69 კოშკა
27.01.2023   

13:30 
საერთო კრება 12,000

70  გუგუტიაანთ კარი
27.01.2023   

14:00 
საერთო კრება 10,000

71 კარბი
27.01.2023   

14:30 
კონსულტაცია 16,000

72 ქერე
27.01.2023   

15:00 
კონსულტაცია 16,000

73 კარალეთი
სათბურების 
დასახლება

27.01.2023    
15:30

საერთო კრება 10,000

74 ძევერა შერთული
30.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 12,000



75 ახალუბანი ქვეში
30.01.2023   

11:30 
კონსულტაცია 32,000

76 ქვ.არცევი
30.01.2023   

12:00 
კონსულტაცია 16,000

77 ახალუბანი
30.01.2023   

12:30 
საერთო კრება 16,000

78 მუმლაანთკარი
30.01.2023    

13:00 
საერთო კრება 20,000

79 აძვი
30.01.2023   

13:30 
საერთო კრება 12,000

80  ჯარიაშენი
30.01.2023   

14:30 
საერთო კრება 12,000

81 ახრისი
30.01.2023    

15:00 
საერთო კრება 16,000

82  ციცაგიაანთკარი
30.01.2023   

16:00 
საერთო კრება 12,000

83 ატენი დეგეულა
31.01.2023   

11:00
საერთო კრება 10,000

84 დიდი ატენი
31.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 10,000

85 ფუხაანთუბანი
31.01.2023   

11:00
საერთო კრება 10,000

86 პატარა ატენი
31.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 16,000

87 გარდატენი
31.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 16,000

88 ჭეჭელაანთუბანი
31.01.2023   

11:00 
საერთო კრება 10,000

89 ჯებირი
31.01.2023    

11:00 
საერთო კრება 16,000

90 წედისი
31.01.2023   

12:00 
საერთო კრება 10,000

91 ბნავისი
31.01.2023   

12:30 
საერთო კრება 12,000

92 ღვარები
31.01.2023   

13:00 
საერთო კრება 10,000

93 ზემო ქსოვრისი
31.01.2023   

13:30
საერთო კრება 10,000

94 ოლოზი
31.01.2023   

14:00
საერთო კრება 10,000



95 ბოშური ბობნევი
01.02.2023   

11:00 
საერთო კრება 10,000

96 თხინალა
01.02.2023   

11:30 
საერთო კრება 10,000

97 იფნარა
01.02.2023,  

11:30
საერთო კრება 10,000

98 ბიისი
01.02.2023   

11:30 
საერთო კრება 10,000

99 ორმოცი
01.02.2023    

12:00 
საერთო კრება 10,000

100 ქვემო ბოშური
01.02.2023   

12:30 
საერთო კრება 20,000

101 ზემო ბოშური
01.02.2023    

12:30 
საერთო კრება 10,000

102 ტუსრევი
01.02.2023   

13:00 
საერთო კრება 10,000

103 ყველაანთუბანი
01.02.2023   

13:30 
საერთო კრება 10,000

104 გაგლოაანთუბანი
01.02.2023    

14:00 
საერთო კრება 10,000

105 ლევიტანა
01.02.2023    

14:30 
საერთო კრება 10,000

106 საყავრე საყავრე
02.02.2023   

11:00 
საერთო კრება 10,000

107 ფიცესი
02.02.2023    

11:00 
საერთო კრება 10,000

108 ლული
02.02.2023    

11:00 
საერთო კრება 10,000

109 წითელწყარო
02.02.2023   

11:00
საერთო კრება 10,000

110 მღებრიანი მღებრიანი
02.02.2023   

14:00 
საერთო კრება 10,000

111 ტამი
02.02.2023   

14:00 
საერთო კრება 10,000

112 ატენი ველები
31.01.2023    

11:00 
საერთო კრება 10,000

1,674,000



დანართი 2  
საპროექტო წინადადებების ფორმა  

 
1. დასახლებ(ებ)ის სახელწოდება, სადაც უნდა მოხდეს საპროექტო წინადადების განხილვა  

 
 
 
 
 

 

2. საპროექტო წინადადების სათაური  
 
 

 

3. საჭიროება/პრობლემა, რომლის გადაჭრას ითვალისწინებს საპროექტო წინადადება  
 
 
 
 
 
 

 

4. საპროექტო წინადადების მოკლე შინაარსი  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.  პროექტის ავტორ(ებ)ის  პირადი ნომერი ტელეფონი ელფოსტის მისამართი  

  სახელი და გვარი      

        

 



დანართი 3 
 

გორის  მუნიციპალიტეტის  საერთო კრების სხდომის / მოსახლეობასთან 
კონსულტაციის  

(დასახლების სახელწოდება) 

 

ოქმი  
„______“ ____________________ 2023 წელი ________________________  

(დასახლების სახელწოდება) 

 

ესწრებოდნენ: დასახლებაში რეგისტრირებული ______ ამომრჩევლიდან ______ ამომრჩეველი. 
 

დღის წესრიგი: 
 

1. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა. 

 

სხდომის თავმჯდომარე:____________________________  
(სახელი და გვარი) 

 

1. მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ დამსწრეებს გააცნო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 
დასახლებაში განსახორციელებლად შემოსული საპროექტო წინადადებები. 

 
დისკუსიის შემდეგ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორციელებლად 
საპროექტო წინადადებების შერჩევის მიზნით გაიმართა _____________________ კენჭისყრა.  

(ღია თუ ფარული - ჩაიწეროს)  
კენჭისყრის შედეგები: 

 

N საპროექტო წინადადების სახელწოდება მიღებული ხმების რაოდენობა 
   

   

   

   

   

 

დაადგინეს: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებაში განსახორციელებლად შერჩეულ იქნა №____ 

 
საპროექტო წინადადებ(ებ)ა, ხოლო სხვა საპროექტო წინადადებები განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ 
შემდგომში აღნიშნული წინადადების განხორციელების ხელისშემშლელი გარემოებები აღმოჩნდა. 

 

სხდომის თავმჯდომარე: ____________________________  
(ხელმოწერა) 

 

დამკვირვებლები:  
______________________ ____________________________ _________________________ ________________  

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ხელმოწერა)  
______________________ ____________________________ _________________________ ________________  

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ხელომწერა)  
______________________ ____________________________ _________________________ ________________  

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ხელმოწერა)  
______________________ ____________________________ _________________________ ________________  

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ხელმოწერა) 


