ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის
პროექტის კაპიტალური დანართი
(ინფორმაციული დანართი)

რუსთავი
2019

პროექტის დასახელება

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

პროექტის პროგრამული კოდი

02 01

პროგრამის კოდი და
დასახელება, რომელსაც
წარმოადგენს პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება; 02 01 02 - გზებისა და
ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება; 02 01 03 01 - საგზაო ნიშნები და
უსაფრთხოება.

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის იანვარი

პროექტის დასრულების
თარიღი

2020 წლის დეკემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს ქ.
რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს, სამედიცინო,
სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების
ადგილზე. გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება უზრუნველყოფს ქალაქ
რუსთავში წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული
გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი. საგზაო
ნიშნები და უსაფრთხოების პროგრამა ქალაქში მოძრაობას გახდის უსაფრთხოს.
გზის საფარის ორმული დამუშავება
კოსტავას გამზირის N21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის
საფარის რეაბილიტაცია
ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია (დარჩენილი ნაწილი)

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის
რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია
და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის N10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან
სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე)
ჩერკასის ტროტუარები
ლესელიძის N28 ტროტუარები
კამერების მომსახურება (მოვლა-პატრონობა)
2020 წლის ფარგლებში დაგეგმილია დაახლოებით 35000 კვადრატულ მეტრზე გზის
საფარის რეაბილიტაცია, ასევე ქალაქის მასშტაბით განთავსებული კამერების წლის
მანძლზე მოვლა პატრონობა. საგზაო სამუშაოების დაწყება იგეგმება თებერვლის
თვიდან და დასრულდება ნოემბრის თვეში.

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული
მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით.

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის
სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი.

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი

1

პროექტის დასახელება

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

პროექტის პროგრამული კოდი

02 02

პროგრამის კოდი და
დასახელება, რომელსაც
წარმოადგენს პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

02 02 01 01 - სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია.

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის მარტი

პროექტის დასრულების
თარიღი

2020 წლის აგვისტო

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის ფარგლებში მოხდება ორ ლოკაციაზე დამატებით სანიაღვრე ქსელის
მოწყობა/რეაბილიტაცია და ერთ კორპუსთან სადრენაჟე სისტემის მოწყობა.
მე-7 მკ/რ N25,N26 და N27 დრენაჟი

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

მე-14 მკ/რ N44, N45 სანიაღვრე
N4 სკოლის წინ სანიაღვრე

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

მოწყობილია დრენაჟის და სანიაღვრე სისტემები, კონკრეტულ ლოკაციაზე
მოგვარებულია დატბორვის პრობლემა, ზედაპირული წყლები მოცილებულია და
მიმართულია ძირითად სანიაღვრე სისტემისკენ

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები შეამცირებს ჭარბი ნალექის
მოსვლის შემთხვევაში დატბორვის ალბათობას, ასევე წყლის ნაკადების კერძო
საკუთრებებში შევარდნას, დრენაჟის სიტემის მოწყობა მოაშორებს წყალს კორპუსის
საძირკველს და სარდაფს, რაც დადებითად აისახება კორპუსის მცხოვრებლებზე
(ნაკლები ნესტი) და ზოგადად გაზრდის საცხოვრებელი კორპუსის ექსპლუატაციის
პერიოდს და შენობა გახდება საცხოვრბელად უსაფრთხო.

პროექტის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროექტის პროგრამული კოდი

02 06

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

02 06 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
02 06 02 - შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის თებერვალი

პროექტის დასრულების თარიღი

2020 წლის ნოემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ჭყონდიდელის დასახლებაში
არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის
ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა.

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი

2

პროექტის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები დაახლოებით 18
ლოკაციაზე ღირებულებით 4 063 000 ლარი.

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

შეიქმნილი სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების საბოლოო შედეგია შექმნილი სუფთა,
კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის
და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა
ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის. გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო, და
მოსახლეობის ჯანმრთელობა.

პროექტის დასახელება

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

პროექტის პროგრამული კოდი

02 04

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

02 04 01 - მიერთების ხარჯები; 02 04 02- საცხოვრებელი შენობების
სახურავების რეაბილიტაცია;

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის თებერვალი

პროექტის დასრულების თარიღი

2020 წლის ნოემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის ფარგლებშ მოხდება საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების
განხორციელება, იქნება ეს გეგმიური სამუშაოები თუ სტიქიის შედაგად
მიყენებული ზიანის გამოსწორება

დეტალური ინფორმაცია პროექტის
შესახებ

სტიქიის შედაგად მიყენებული ზიანის მყისიერად აღმოფხვრისთვის საჭიროა
აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, ასევე საჭიროების შემთხვევაში
დროულად მიერთებების განხორციელებისთვის კონკრეტულ ობიექტზე და
ლოკაციაზე.

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

უმოკლეს ვადებში შესრულებული გადახურვის სამუშაოები და ასევე
მიერთების სამუშაოების მოკლე დროში განხორციელება

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

თავიდან იქნება არიდებული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომ
პერიოდში დამატებითი ზიანის გამოვლენის შემთხვევები როგორიცაა
მაგალთად დაზიანებული სახურავის შემდეგ წვიმით მიყენებული ზიანი.

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი

3

პროექტის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

პროექტის პროგრამული კოდი

02 08

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

02 08 01 - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის იანვარი

პროექტის დასრულების თარიღი

2020 წლის დეკემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში ჩასატარებელი სამუშოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთარრიცხვო დიკუმენტაციის შესყიდვა

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაახლოებით 15 პროექტის შესყიდვა

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

მზა პროექტების, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას ბიუჯეტში დამატებითი
სახსრების არსებობის შემთხვევაშ განხორციელდეს პროექტი უმოკლეს ვადებში

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო დრო დაყვანილია მინიმუმამდე,
ვინადიან არ იკარგე დრო პროექტების შეძენაზე.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

პროექტის დასახელება
პროექტის პროგრამული კოდი

02 09

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

02 09 01 - საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა; 02 09 02- ექსპერტიზის ხარჯები

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის იანვარი

პროექტის დასრულების თარიღი

2020 წლის დეკემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და
მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები,
რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან,
შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება
პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების
რაოდენობას. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს
სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი
სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი

4

პროექტის დასახელება

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული
კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების(ფორმა N2) და საპროექტო
სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების,ნახაზების) ინსპექტირება,
ექსპერტიზის ხარჯები მოიცავს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების
ხელშეკრულებების საბოლოო ეტაპზე სამხარაული მიერ შემოწმებას, ასევე
საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიის დაკვეთას, შენობის მდგრადობაზე
დასკვნას და ა.შ..

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და
მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები,
რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან,
შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება
პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების
რაოდენობას, ასევე შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს
სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი
სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

სრულყოფილი პროექტების შეძენა, განხორციელების ეტაპზე კონტროლის
მაღალი დონე და შესაბამისად მიღებული პროდუქტის თუ მომსახურების
მაღალი ხარისხი. თავიდან არის აცილებული უხარისხოდ შესრულებული
სამუშაოების ჩაბარება და შემსცირებულია საგარანტიო პერიოდის ფარგლებში
გამოვლენილი ხარვეზები

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

პროექტის დასახელება
პროექტის პროგრამული კოდი

04 02

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

04 02 01 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2020 წლის მარტი

პროექტის დასრულების თარიღი

2020 წლის ნოემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ბაღებში გათბობის სიტემების
მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე ერთ ბაღში ერთი ფლიგელის სრული
რეაბილიტაცია.
საბავშვო ბაღების გათბობა
ყოფილი N34 ბაღის რეაბილიტაცია

დეტალური ინფორმაცია
პროექტის შესახებ

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

პროგრამა ითვალისწინებს გათბობის სიტემების მოწყობა რეაბილიტაციას
მუნიციპალურ ბაღებში, ყოფილი N34 საბავშვო ბარის შენობის ერთი ფლიგელის
სრულ რეაბილიტაცია, ასევე ტერიტორიის კეთილმოწყობა სადაც განთავსდება 6
ჯგუფზე გათვლისლი ბაღი
დამატებით გახსნილი 6 ჯგუფი, რეაბილიტირებული გათბობის სიტემა,
შექმნილი კომფორტული გარემო როგორც ბავშვებისთვის ასევე მუშა
პერსონალისთვის, დამატებითი სამუშაო ადგილები.

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი

5

პროექტის დასახელება

პროექტის მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროექტის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
პროგრამის განხორციელება საბოლოო მიზნად ისახავს მინიმუმადე შემსცირდეს
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების რიცხვი რომელიც რჩებიან ყოველწლიურად ბაღს
მიღმა, აღნიშსული პროგრამა დადებითად აისახება სკოლამდელი ასაკის
ბავშვებზე და მისცემს მათ სკოლამდელ განათლებას საჭირო დოზით.

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

პროექტის პროგრამული კოდი

05 01 03

პროგრამის კოდი და დასახელება,
რომელსაც წარმოადგენს
პროგრამულ კლასიფიკაციაში

05 01 03 -სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,
მშენებლობა

პროექტის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტრანსპორტის სამსახური

პროექტის დაწყების თარიღი

2019 წლის თებერვალი

პროექტის დასრულების თარიღი

2019 წლის ნოემბერი

პროექტის აღწერა და მიზანი
დეტალური ინფორმაცია პროექტის
შესახებ

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული და საბავშვო მოდნების
მოწყობა ქალაქის ტერიტორიაზე.
პროექტის ითვალისწინებს დაახლოებით 34 ლოკაციაზე 1 370 000 ლარამდე
ღირებული პროექტების განხორციელებას.

პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო
ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე
სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის
რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. ასევე
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც
საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და
უსაფრთხო გარემოში.

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

სპორტით და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესით მეტად დაინტერესებული
მომავალი თაობა, შექმნილი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტები,
წახალისებული სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების სტილი. შექმნილი
მიმზიდველი და კომფორტული გარემო.
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