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პროექტის დასახელება 

9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, 

ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გაზონის, 

გარე განათებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების 

ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, 

ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გაზონის, 

გარე განათებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 24645მ2 (აქედან 

სავალი ნაწილი 12611მ2, მიერთებები 1565მ2 ქვაფენილის ტროტუარი 6293მ2, 

გაზონი 4176მ2). პროექტით გათვალისწინებულია აგრეთვე სანიაღვრე ქსელის 

მოწყობა საერთო სიგრძით 1475მ(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, 

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და 

მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაში წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ 

დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად 

მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება 

კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე ტროტუარების, გარე განათების, 

გაზონის, სარწყავი სისტემისა და მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, 

ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა და სარწყავი სისტემის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების 

ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე მოეწყობა ტროტუარები, გარე 

განათების სისტემები, გაზონები, სარწყავი სისტემები, ხოლო მშენებელთა ქუჩაზე 

რეაბილიტირდება საგზაო საფარი, ტროტუარები, ასევე მოეწყობა გარე განათების, 

გაზონისა და სარწყავი სისტემები. (საერთო ჯამში რეაბილიტირდება და მოეწყობა  

ა/ბეტონის საფარი - 1628 მ2, ტროტუარი - 7921მ2, სარინერი - 1192 , გაზონი - 8224 

მ2.)(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, 

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და 

მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაში წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ 

დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად 

მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

პროექტის დასახელება 
ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის 

მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების 

ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

 ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ მოეწყობა 

გზის საფარი, რეაბილიტირდება დაზიანებული სეგმენტი, დაიგება დაწნეხილი 

ბეტონის საფარი და ბორდიურები, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი, რათა გზის 

სავალი ნაწილი და ფეხით მოსიარულეები დაცული იყოს უხვი ნალექის 

შემთხვევაში.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, 

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და 

მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაში წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ 

დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად 

მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 
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პროექტის დასახელება 
თამარ მეფის სახელობის, ჟიული შარტავას სახელობისა და შოთა რუსთაველის 

სახელობის  მოედნების რეაბილიტაცა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების 

ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს  თამარ მეფის  სახელობის, ჟიული შარტავას სახელობისა 

და შოთა რუსთაველის სახელობის  მოედნების რეაბილიტაციის ფარგლებში  

მოეწყობა ა/ბეტონის საფარი, საერთო ფართობით  - 18590მ2, უსაფრთხოების 

კუნძულები და გაზონები - 1913მ2 და სანიაღვრე ქსელი - 48 გრძივი 

მეტრი.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, 

უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და 

საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და 

მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაში წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ 

დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად 

მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთება (ორმული) 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 02 - გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. 

სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების 

აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება). 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება ქალაქის მასშტაბით გზებისა და 

ტროტუარების ნაწილობრივი (ე.წ. ორმული) შეკეთება. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა 

და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და 

მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაში წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ 

დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად 

მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება კამერების შეძენა-მონტაჟი 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 03 01 - საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2026 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ვიდეო კამერების შეძენა-დამონტაჟება და უსაფრთხო 

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაჭარბებული სიჩქარით და დარღვევით 

მოძრაობის შემთხვევების აღმოფხვრისათვის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ 

ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერების 

შეძენა-დამონტაჟება(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

შეძენილი, დამონტაჟებული და ექსპლოატაციაში შესული კამერები, რაც ხელს 

შეუწყობს ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
 ქალაქში გაუმჯობესებული უსაფრთხო გარემო 
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პროექტის დასახელება დავით გარეჯის N21-ში საცხოვრებელი სახლის დრენაჟის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02 01 01 

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 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ობიექტისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით 

მოწესრიგებული და  უსაფრთხო გარემო შექმნა 

მაცხოვრებლებისთვის. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს სარდაფში არსებული 

მიწისქვეშა წყლების მოცილება და სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა,(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად ადგილობრივ 

მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა. 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია შეიქმნას უსაფრთხო გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის. 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში რეაბილიტირდება საცხოვრებელი სახლი, მოეწყობა 

საძირკველზე რ/ბ პერენგი, გვერდულები შეივსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით, 

მოეწყობა ახალი მონოლითური ბეტონის კიბე სუფთა ზედაპირით, ცენტრალური 

ბაქანის ზედაპირი მოპირკეთდება ბაზალტის ფილით, დაზიანებული ხის კარ-

ფანჯრები შეიცვალება ახალი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრებით,კედლები 

შეილესება და  და შეიღებება ლაქ-საღებავით, ასევე მოხდება აივნების გამაგრება-

გაძლიერება. (მრავალწლიანი) 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება). 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

აღნიშნული პროექტის განხორციელებით მოხდება შენობის გამაგრება/გაძლიერება, 

რაც გაზრდის შენობის ექსპლოეტაციის ვადას. 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება 

დავით გარეჯის N30ა-ში პანდუსის მოწყობის და კიბის რეაბილიტაციის და 

პავლე თოდრიას I-ლი ჩიხის N3-24_თან და მე-19 მკრ-ნი კორპუსი N9ბ-

57_თან პანდუსის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების 

და ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია შეიქმნას უსაფრთხო გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

დავით გარეჯის N30ა-ში მოეწყობა პანდუსი და მოხდება კიბის 

რეაბილიტაცია,  პავლე თოდრიას I-ლი ჩიხის N3-24_თან და მე-19 მკრ-ნი 

კორპუსი N9ბ-57_თან ასევე მოეწყობა შშმ პირებისთვის ადაპტირებული 

პანდუსი. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული შენობის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია (გამაგრება/გაძლიერება). 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

აღნიშნული პროექტის განხორციელებით მოხდება შენობის 

გამაგრება/გაძლიერება, რაც გაზრდის შენობის ექსპლოეტაციის ვადას. 
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პროექტის დასახელება მოქალაქეთა ცენტრში გათბობა - გაგრილებისა და ვენტილაციის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების 

და ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოქალაქეთა ცენტრში გათბობა-

გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს 

მოქალაქეებისათვის  კომფორტული და მიმზიდველი გარემო შექმნას. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

მოქალაქეთა ცენტრში მოეწყობა  გათბობა-გაგრილებისა და ვენტილაციის 

სისტემა. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

გამართულად ფუნქციონირებადი მოქალაქეთ ცენტრი, რომელშიც 

უზრუნველყოფილია მოქალაქეებისათვის  კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოქალაქეებისათვის ხარიასხიანი მომსახურების მიწოდება  კომფორტული 

და მიმზიდველი გარემოში. 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების და 

ტროტუარების რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 03 - შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი 

 პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული დაზიანებული ფასადიანი 

შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული 

კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად 

შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

მოხდება რუსთაველის ქრუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია, მოხდება ფანჯრების დაზიანებული სეგმენტის ამოცვლა და ახლის 

დაყენება, კედლებზე მოეწყობა თბო-იზოლაცია და შეიღებება ლაქ საღებავით, ასევე 

საჭიროებისამებრ მოხდება ტროტუარის ნაწილის რეაბილიტაცია. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და 

მედიათეკის მშენებლობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06  

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო 

დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-

რეაბილიტაცია. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და 

გამწავნებული სივრცეების გაფართოება. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს  დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის 

რეაბილიტაციას, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სკვერის შემოღობვის 

სამუშაოები, ტერიტორიაზე აშენდება მედიათეკა, განხორციელდება საბავშვო 

ატრაქციონის, ტრენაჟორების, საფეხმავლო და ველობილიკების მოწყობა, 

გამწვანების სამუშაოები ხე -მცენარეების დარგვა, სარწყავის სისტემის მოწყობა, 

სკვერში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია და საკალათბურთო მოედნის 

მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების 

განთავსება(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცე 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერები შექმნის  მოსახლეობისთვის 

მიმზიდველ და კომფორტულ დასასვენებელ გარემოს 
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პროექტის დასახელება ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06  

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო 

დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-

რეაბილიტაცია. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და 

გამწავნებული სივრცეების გაფართოება. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

განხორციელდება რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება: სკვერში საფეხმავლო ბილიკების, 

ფანჩატურების, საბავშვო ატრაქციონების , მინი სტადიონის, ტრენაჟორების, 

გამწვანების სამუშაოების, სარწყავი სისტემის მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, 

სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების განთავსება(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცე 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერები შექმნის  მოსახლეობისთვის 

მიმზიდველ და კომფორტულ დასასვენებელ გარემოს 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქალაქის შემოსასვლელის სკვერი 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06  

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო 

დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-

რეაბილიტაცია. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო 
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და გამწავნებული სივრცეების გაფართოება. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, 

რომლის ფარგლებში მოხდება ჩავარდნილი ზედაპირის ამოვსება, ნაყოფიერი 

ზედაპირისა და გაზონის შეტანა, მიწის ქანობებზე ჯეობადის მოწყობა, ასევე 

გამწვანების სამუშაოების, სარწყავი სისტემის და გარე განათების 

მოწყობა.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცეები. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერები შექმნის  მოსახლეობისთვის 

მიმზიდველ და კომფორტულ დასასვენებელ გარემოს 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება ჩეხოვის N8-სთან სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06  

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო 

დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-

რეაბილიტაცია. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო 

და გამწავნებული სივრცეების გაფართოება. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

განხორციელდება სკვერის მოწყობისა და ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები 

საერთო ფართობით 1570მ2, რომლის ფარგლებში მოხდება: სკვერში საფეხმავლო 

ბილიკების, ფანჩატურის, საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, გარე განათების 

მოწყობა, სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების განთავსება. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცეები. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერები შექმნის  

მოსახლეობისთვის მიმზიდველ და კომფორტულ დასასვენებელ გარემოს 
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პროექტის დასახელება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 08 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 08 - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

პროექტის 

განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, 

სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად 

საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი 

დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და 

მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო 

დოკუმენტაციის მომზადება. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

 პროექტის ფარგლებში შეძენილი იქნება, ქალაქ რუსთავში განსახორციელებელი 

პროექტების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია,(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

განსახორციელებელი პროექტების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შეძენა. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მომზადებული შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 

 

პროექტის დასახელება საპროექტო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 09 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 09 01 - საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა 

პროექტის 

განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2024 წელი 
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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. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული 

სამუშოების (ფორმა N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-

ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება.შესრულებული სამუშოების 

ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, 

საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების 

ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე მეტი 

ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე 

ზედამხედველობასა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის 

მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და 

გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაწეული ტექნიკური 

ზედამხედველობა. 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება ექსპერტიზის ხარჯი 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 09 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 09 02 - ექსპერტიზის ხარჯები 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

 შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის 

მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება 

ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში 

წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის 

შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების განხორციელება. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს 

შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე 

ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. 

დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების 

მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის 

დასკვნის მომზადებას. 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

 შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის 

მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და 

გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 

000 ლარზე ნაკლები ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 

სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური 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 

შემცირებულია საგარანტიო პერიოდის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზები. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით 

უზრუნველყოფილი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის 

შესაბამისობის  კონტროლი. 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება N20 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის განხორციელების შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულება გახდება 

ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი მოსწავლეებისათვის და 

მომსახურე პერსონალისთვის. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

N20 საბავშვო ბაღის ოთახებში ჭერზე უნდა მოეწყოს თაბაშირმუყაოს ფილა 

ლითონის პროფილებზე, უნდა დაიფითხოს და შეიღებოს წყალემულსიის 

საღებავით.შეიცვლება კარ-ფანჯრები, შეილესება და შეიღებება კედლები, უნდა 

დამონტაჟდეს ხანძარ-უსაფრთხოების კიბე და მოაჯირები.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს 

გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულება 
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პროექტის დასახელება N22 საბავშვო ბაღის შემოღობვა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის განხორციელების შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულება გახდება 

ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი მოსწავლეებისათვის და 

მომსახურე პერსონალისთვის. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

N22 საბავშვო ბაღში უნდა მოხდეს დარჩენილი ღობის ლითონკონსტრუქციების 

დემონტაჟი, მოეწყოს წერტილოვანი საძირკვლები და დამონტაჟდეს ფოლადის 

ბოძები, რომელზედაც გაეკვრება  ბალახის იმიტაციით ბადე დაფარული 

პოლიესტერის ნივთიერებით.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულება 

 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
N5, N7 და N24 საჯარო სკოლების გარე სპორტული მოედნების მოწყობის და N5 

საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 04 - საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია  

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის 

მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, 

რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლებს. 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს N5,N7 და N24 საჯარო სკოლებში შემოღობვის 

სამუშაოებს. სამუშაოს პროცესში დემონტირებულ იქნება დარჩენილი ღობის 

ნაწილი და მოეწყობა წერტილოვანი საძირკველი, ლითონის მილებით, 

რომელზედაც გაეკრობა ბადე დაფარული პოლიესტირის 

ნივთიერებით.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბირიტირებული და მოწყობილი საშუალო სკოლების ტერიტორია. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილი მიმზიდველიდა კომფორტული გარემო. 

 

 

პროექტის დასახელება N4 და N15 საჯარო სკოლებში დრენაჟის მოწყობა  

პროექტის პროგრამული კოდი 04 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

04 04 - საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია  

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების მიმდებარე 

ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების 

გათვალისწინებით, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს 

გახდის სკოლებს. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს N4 და N15 საჯარო სკოლების სარდაფის შიდა 

პერიმეტრზე მიწისქვეშა წყლების მოცილებას და სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობას. (მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბირიტირებული და მოწყობილი საშუალო სკოლების ტერიტორია. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილი მიმზიდველიდა კომფორტული 

გარემო. 
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პროექტის დასახელება N9, N10, N20, N22 და N23 სკოლების შემოღობვის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

04 04 - საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია  

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის 

მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, 

რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლებს. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს N9,N10,N20,N22 და N23 საჯარო სკოლებში შემოღობვის 

სამუშაოებს საერთო ფართობით 2530 მ. სამუშაოს პროცესში დემონტირებულ იქნება 

დარჩენილი ღობის ნაწილი და მოეწყობა წერტილოვანი საძირკველი, ლითონის 

მილებით, რომელზედაც გაეკრობა ბადე დაფარული პოლიესტირის 

ნივთიერებით.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბირიტირებული და მოწყობილი საშუალო სკოლების ტერიტორია. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 
სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილი მიმზიდველიდა კომფორტული გარემო. 

 

 

პროექტის დასახელება 
N22 და N23 საჯარო სკოლების გარე სპორტული მოედნების და 

ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

04 04 - საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია  

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წელი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2023 წელი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების მიმდებარე 

ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების 

გათვალისწინებით, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს 

გახდის სკოლებს. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

N22 და N23 საჯარო სკოლებში მოხდება თანამედროვე სტანდარტების გარე 

სპორტული მოედნების მოწყობა, კერძოდ საფეხბურთო და საკალათბურთო 

მოედნები.(მრავალწლიანი). 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
რეაბირიტირებული და მოწყობილი საშუალო სკოლების ტერიტორია. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილი მიმზიდველიდა კომფორტული 

გარემო. 

 


