
# დასახელება

ღონისძიების 

თანხა 

ბიუჯეტში

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ფაქტობრივი 

გადახდები 

სამუშაოებზე

ფაქტობრივი 

გადახდების ტექ. 

ზედამხედველის 

მომსახურებაზე

ფაქტობრივი 

გადახდა 

ჯამურად

შესრულება % შენიშვნა

1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების სამუშაოები
322,415.00 NAT200001637 312,080.43 2308.10 314,388.53 98%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. 

ზედამხედველთან საბოლოო 

ანგარიშსწორების პროცედურა

2
ციხისძირში საბავშვო ბაღის პედაგოგის მარინა 

კონცელიძის მემორიალის მოწყობა
5,000.00 NAT200003958 5,000.00 5,000.00 100% დასრულდა

3
ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) 

საშხაპეების მოწყობა
9,490.00 NAT200009104 9,038.10 9,038.10 95% დასრულდა

4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის 

მოწყობა

17,800.00 NAT200002725 17,800.00 17,800.00 100% დასრულდა

5
ქ.ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები
48,100.00 NAT200004919 47,604.00 431.29 48,035.29 100% დასრულდა

6

მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას 

კალაპოტის გასწორხაზოვნების სამუშაოების 

შესყიდვა

25,603.00 NAT200008666              25,602.11 25,602.11 100% დასრულდა

7

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 

ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, 

რუსთაველის ქ.№162დ , რუსთაველის ქ. №140 

და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

173,635.00 NAT200012358 0.00 0%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

8

სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის 

ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული 

მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

40,152.00 NAT200012360              30,991.31 30,991.31 77%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. 

ზედამხედველთან საბოლოო 

ანგარიშსწორების პროცედურა

9

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა 

აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობის 

სამუშაოები

11,435.00 NAT200012551                9,707.75 9,707.75 85%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. 

ზედამხედველთან საბოლოო 

ანგარიშსწორების პროცედურა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროქტების შესახებ



10
სახურავისა და ფერდეს მოსაწყობას საჭირო 

მასალის (თუნუქი) შესყიდვა
91,742.00 NAT200016782 0.00 0%

მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

11

ფერდსამაგრი სამუშაოების/ფუძესაძირკვლის 

გამაგრებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (330) 

შედგენის მომსახურების შესყიდვა

44,443.74  NAT200011486 0.00 0%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

12

ფერდსამაგრი სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების 

შესყიდვა (30 ოჯახი)

5,310.00  NAT200017422 0.00 0%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

13

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის ჟოლუბებისა და ფერდეს (ციხისძირი 

ნიავი, ჩაქვი დევნილების კორპუსი) 

რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება

5,476.97 NAT200013915 0.00 0%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების 

შესყიდვა

4,870.00  NAT200016736 0.00 0%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება

15

ქ. ქობულეთში მდებარე შენობების ( ს.კ. 

N20.42.06.367-ბ.მ. ამხანაგობა „მზე“;ს.კ. 

N20.42.06.162-კულტურის სახლი; ს.კ. 

N20.42.06.778-ბ.მ. ამხანაგობა „შავი ზღვა 114“ 

ს.კ. N20.42.18.028-კერძო საკუთრება; ს.კ. 

N20.42.06.676-ბ.მ. ამხანაგობა „მეგობრობა“;) 

ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო-

სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება

16,520.00 CNT200000047

ღირებულებაში მითითებული 

მომსახურების თანხა დღგ-ს 

ჩათვლით. მიმდინარეობს

16

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, თანმდევი 

ტექნიკური მხარდაჭერითა და გარანტიით
29,838.00 NAT200013906              28,338.00 28,338.00 95% დასრულდა

851,831 486,161.70 2739.39 488,901.09 57%ჯამი



# დასახელება

ღონისძიების 

თანხა 2020 

წლოს 

ბიუჯეტში

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ფაქტობრივი 

გადახდები 

სამუშაოებზე

ფაქტობრივი 

გადახდების ტექ. 

ზედამხედველის 

მომსახურებაზე

ფაქტობრივი 

გადახდა 

ჯამურად

შესრულება % შენიშვნა

1
დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
182,449.00 122,330.86 290.50 122,621.36 67%

დასრულდა (შესყიდვიდან 

წარმოიქმნა ეკონომია)

2
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები
3,206.00 2,978.84 227.00 3,205.84 100% დასრულდა

3
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში 

ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი)
149,327.00 145,359.78 439.65 145,799.43 98% დასრულდა

4 მზის პანელები 34,320.00 34,320.00 34,320.00 100% დასრულდა

1
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების

გადახურვა
255 291 NAT200006076

2
ქალაქ ქობულეთში, ავთანდილ ცხვედიანის 

მემორიალის (ქანდაკება) მოწყობის სამუშაოები
120 000 MEP200000002

3
ქობულეთის სანაპირო ზოლში (13 ერთეული) 

გასახდელების მოწყობა
15 000 NAT200005704

4

ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის ღერძულა 

ხაზების ქვეითად მოსიარულეთა 

გადასასვლელების და ეკლესიის მიმდებარედ 

საპარკინგე ადგილის დახაზვის სამუშაოები

50,000.00 NAT200005705

5 დეკორატიული სანაგვე ურნების შესყიდვა 49,000.00  NAT200006079
ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, 

ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.

გარდამავალი ღონისძიებები (2019 წლის ღონისძიებები, რომლებიც დასრულდა და ნაწილი სამუშაოებისა დაფინანსდა 2020 წელს)

ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილების დროს გაუქმებული ღონისძიებები

ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, 

ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა. გადახურვის სამუშაოებზე დაფინანსება განხორციელდა სპეციალურ 

ტრანსფერში არსებული ეკონომიების გათვალისწინებით

ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, 

ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.

ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, 

ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.

ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელი იყო შემოსავლების შემცირება, 

ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა.


