
ახალი ადგილობრივი ინიციატივა, - მწვანე ბიუჯეტი ზუგდიდში 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო • Sakrebulo Of Zugdidi Municipality 

 

https://www.facebook.com/zugdidissakrebulo/posts/1602606696582247 

 

🌳 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში „მწვანე ბიუჯეტის“ საპროექტო 

განაცხადების მიღება დაიწყო. 

📝განაცხადები მიიღება 5 - მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოში (ქ.ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზ. #45, II სართული) ან შემდეგ 

ელექტრონულ მისამართზე: sakrebulozugdidi@gmail.com 

👉 განაცხადის ფორმა: https://drive.google.com/open… 

👉 რეკომენდებული ნარგავები: https://drive.google.com/open… 

🌿 შეგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სანდრო სორდიას 

ინიციატივით, 2020 წლის ბიუჯეტში აისახა ,,მწვანე ბიუჯეტის“ კონცეფცია, რაც გულისხმობს 

ე.წ. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროექტის ერთგვარ ანალოგიას ქალაქის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩებსა და უბნებში. 

🍀 კერძოდ, პროექტში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ქუჩებსა და უბნებში შეიქმნას 
საინიციატივო ჯგუფები, რომლებიც მუნიციპალიტეტს მიმართავენ გამწვანების პროექტებითა 
და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვით, ხოლო მუნიციპალიტეტი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს 

აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებას პროექტის საერთო ღირებულების 90 პროცენტით. 

🌿 საწყის ეტაპზე, თითოეული პროექტის ღირებულებაზე დაწესდა ზედა ზღვარი 10 000 (ათი 

ათასი) ლარის ფარგლებში, ხოლო ბიუჯეტში აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებლად 

გამოიყო 100 000 (ასი ათასი) ლარი. 

🍀 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია „მწვანე ბიუჯეტის“ საბჭო, 

რომელიც მოახდენს შემოსული განაცხადების ვერიფიკაციას და განსაზღვრავს პროექტის 

განხორციელებისთვის საინიციატივო ჯგუფის ფინანსური თანამონაწილეობის ოდენობას. 
საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მიღება სათათბირო ხმის უფლებით ნებისმიერ 

დაინტერესებულ პირს შეუძლია. 
🌿 #ერთად_გავამწვანოთ_ზუგდიდი! 

📞 დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 591 44 53 27 - სანდრო სორდია - 

საკრებულოს წევრი. 

 

ადგილობრივი ინიციატივის, მწვამე ბიუჯეტის აქტივობების საინფორმაციო ლინკი: 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%

E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E

1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&so

urce=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-

rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEi

Kl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-

KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcR

gD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R 

 

https://www.facebook.com/zugdidissakrebulo/?__tn__=kC-R&eid=ARBQj-TcDOO9TOZLGsCXucLdf3dmrEBlbTdMRCaGH1mUkNpo4e2ojHSSJSiaCe6MCmHZEaC7anM5nWgF&hc_ref=ARTZa__ucreg04gZbM-E22MlYa2xoo4nY-rZNoe9Mow3ndYxKmzhPP-d_aD2qDmKx-I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q
https://www.facebook.com/zugdidissakrebulo/posts/1602606696582247
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D11hvRQzQrEGSxD1dj-sVIMI0Gu4COOYok%26fbclid%3DIwAR165hyOv4Prb9fcryezJYIGwOQsvEbkOwjHYtzmYFkay1IZbImjqTETHGA&h=AT03-uG_4i_3hwYidvG2RbEQVEdV5bkbmwZij8mPW9f9M8P9GdvtdVleVevnKun1mOupLh4c-Ku0kLuP1P1KyJXxw9tnHYwV2Moc5zsUnxZH6ZjIdZ07weYEGArbYBITyxQCBCQnVwe5X2SsBohrKFfi0wSv6Cci_oeUHI_vh5EZDrHgnhLy0PxrY5dFkCacJzyCap4fw92tdb70m_a_POdmaCXUiw8RGDedCmyufsT9tP27RrsSQoLqoByvaGKTYfkXZ6N7PUqx_in6d6w5U-ukUQxRMSoXnRXz1ZypsPlwIV7g2HfaTaSdoOo67gaNrXhS63fgpDbOF-UX3YVu2Vx-mRL8bbARvem9VWuQp5roedgV9sV9TH6uSRDLGY0mpd8DwFU-3lU5FpsVQaTam1VNLptLojSSKvZtPUWS-ne_0hdOgUDmvUrIWqK9jPxE510gb28bygB7mboTU-yUHnI-BW60a3INO1-SA7bNyFwIKNDEKWnFGFbkfMtVnp_bWhfa0Hi60Cm11G2L3eCnNMYK2OGjoXuoOVpzDyymq97Mfb1gjrljC_UmwRGpomJqFRQodSomZ50CujhZs5fJ_022295mlZA-Tp8pMzcXFjjl4PVeIB-WXRL277clW5Ze4H5igw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1pRWmvlDpGDWK5DWauMi5eJNkQX_mUCx7%26fbclid%3DIwAR1cwiG-Bavhyj0YCx7OTIHbEv-Z7lpN_R5hh7TohzRfbGH_-g1_EnkcXJM&h=AT0e9j4nYOc4MqrWqbBfZtMEnf181UuuK7tKm1kIPzRC_ua_22jOaj-UK1QvlaKwUFmOGbhUrMrabvwgqy0I6R9MR1DFb5qLsaC5VJWm3n0tDDqOwC45Vore3Z1H6xsIP0Y00gRfIKmT103O0uXI37-WK0rYbGiXcm-Py5_rx8ixdhtnqbyTPZLfNbBeNVQQOu4ajxNIOhyQ9xoR3vYXWl_b3E2ex1N9hscU_eEIvXGtEpG26gIHY_UwRlXaSqXnz00Ccfhas01-W1aZv0pa4Lkul8uZOT3WOlMVhxjSlsC7S44u3u8GpF5zHVCP2EsdczdHxSO6KG1zJlZaT8d2Rn8HaWPJkzWV8O7ML4lE33drc5NJlkp1mctl0-i3OemkSiAoO8bTe4cU_T5Ne78ymRXyH1swiENfnrnXYYSYuJUbHkRCqdd3AUcR7fMcl-Zap8U0ZnMrWTlkrs9YpuqIw3V3EUjAssCcNdpRbW7iwv3PHQDo7y7NirRbCIbUHUM--or72t_hXiF6B5dqk5J-Q-R78Pb98cspq2Yb5b1FpbtcT2xVDljEswpOLCMNbXG61JIBlVMSTSwQKIAeuTcNVWn0g1CeibPU4FqyDiU00OrCwRCl_P3SkV_PSTHj3gCO-vO1Ww
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%97_%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARBwi2EMkQbu5lxVcJ-rf4pjLgMLRo2Mg6R6cZdVIWm1EdgFTY8oiId5onfC2KEUv8NwhrxfxYv4oImwxqWVJ5hSAra4uHNvz5ko4oO0oYLoVkJEiKl56R_UHN1F0tdHLirGudi0rk1nJ3Qtjqo_OdNKJ-QyFDpBVtTAWe5CFE_o6tt2NiF_GCY3dxZBVQdfXZEZQ22TpYn2QC-KGL5CVixIjiSNo4UcmDGVP0kjRCylvDkHsiJgK2s9dzTOdwKkyA78vi0g68UVi_IFBfPtpm7mgG0MnpMPTzVz6Q7p0YXLzcRgD9nCn57o1M-5-EyULnt6_L13kSTXMk48Z_3HDREC1Q&__tn__=*NK-R


 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №51 

2019 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ზუგდიდი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,630.0 

ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული 

პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი 

რდაქციით: 

ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება  2020 წლის პროექტი 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა                           6,630.0 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                            4,700.0 

03 02 შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“ ფინანსური ხელშეწყობა                               550.0 

03 03 ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა                               600.0 

03 04 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს 
„ზუგდიდაგროსერვისი“-ს ბაზაზე                               350.0 

03 05 
პარკების, სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის 
პროგრამა 

                              300.0 

03 08 
მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები 

მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან 
                                30.0 

03 09 მწვანე ბიუჯეტი                               100.0 
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Ogbq'o 1. %c'r6.:qro qrSbgqgb;6o
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3. lt,:blc'ilr EgqpS3bJ 9 fl336ob3':6, Lr,:orrorbo6or b0orr Sge3boor brblc,rb Ogts,rmb,:tso 0n6rfloq,3cibob 6oqgbr
03dq,6'15 53bolr0og6 Jo6b, 6crOgq'og $36oqc.rboor Eo0.:6ro13sb b.l369bpqrc.ilr .:J.:6rgb.
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7. 0c't$339q', UJg6orq,ob6bX 36ggq,Egbr o0 6gbq,ob 09-6 Jgbigoor 5,:or3.:qrolr$o6gbgqro ggf;3br _
Ec.r3sqrgarbgbo,

8. brblc'rl: $ggdgbl-r gbq,: 0ogggor ,:6oq'3b,r br3oorbol-r 0r6boq,grao 0er6r$oqrgoboL,rbr6, o,u 66erboqro 6bbqr ,:6

Erp'bgg6qgb,: 0roro ,3o6qr,rJo6o 16 o6obo, gg6d.r ,:6 g$g3b6ogo eroboc6cbcbr brblouo g,:61;rbpqpqr
l:r;oorbor.rb qrlgr3tso63boor.



b,l j,l6or33qrc'r

bg6qoqob 0g6ogoS,rq,ogggoL br363bgq'cr

2100, j. bg6qoqeo, .bgo,:qg 
6r0brbg6qrosb 5,r0b. Ne45

GEORGIA., SAKREBULO oF zucDIDI MUNICIPALITy, No45 Zv.Gamsakhurdia av. zucDIDI, 2100

1

j.bg6qgoqo 05.06,2020 $gq'o

bggcgoqob 0g6o6o8rqro$3$ob b':36gbgq'rnb

6rbgr66gqgbr N54

,,bg6q.ooq.ooL 0g6o6oJoqro$g$ob 0$3169 bopa6$ob b:blolt 0gj06obr ql
brj0or6<nbob $glrolr qgr0$3o63bob orlob,:bg" bg6qroqnb 0g6o6o3.rqro$g$ob

br36Xbgq,cdr 2020 $q'oU 1 EroLob N 38 6r63or66gq'gbrtso 63qroqrgbob BX$r6ob

Egbrbgb

brjr6or3gq,oll %cca,rEo sp0o6ob156r6ogq'o 3rnqg3jbob 63-9 ogbq'ol; ts31't,:b.:0obrq,o,

%g6poqrol-r 0g6ogoBlqro$3$ol,r bl36XbgqroO 0ooqo 6,>63;633q'gbr:

,,%g6qroEoLr 0g6o6oJrq,o$g$ob 0$3163 bogAg$oL b,:blc'rl: Egj06oLr QJ bbdoorbnlboL

flgLob pr0g3o6gbob orrrnbr%g" %g6qroqoL 036o3oJrq,o$39o1; l:,:36gbgqmb 2020 $q'olt

1 8,:obob N38 gr63l6ggq,Cbrbo tsCgb6oq oj63lr g3qoq'gbr E.r 3l63r663qrgboor

eta$Jogcbflqlo q-orbr6orob 0g-2 @gbq,olr 03-2, 03-3 q95 a3-5 3g6j$3bo B5flc'rgrq'obqrgtr

ts30qg6o 6gqp,sjgooo:

,,2." ,,b,:blo ggq,3b,:0c'rboq,o,: J6crCCOob aoaqgo6r6scnboLrb 09rOer$0ob 0erjrq'ljgor'r 0o36

$r610r"rp636oq,o o6ogo,lgo3gbo (6g6ooU Bgbsbr0obo L,lSbrbg6gboL: 0c'l6,s$oqrargboor)

3o6363ggq, prl-rrbqgb,ltso $160clE6g6oq,o 36rnCC0oir 6s6bc'r66ogqr3bob or,:aOr%3,

6,:966c"rU $s60coq635oq,o J$6nCCOob b,:3,:6raqrar b,:61or,:q6ogb3,>l'r q.o,5 g%6g633qgr'rgl-1

,:E6o8bgq'o J6ergjgoU orr65ebEo656bCbol: br3oorbob brcrorflgSC0s: 036o6oJlqro$3$ob

$oqro 950/0, o6ogo,r$c'r6ob-5%" ;

,,3." ,,bUq 6fl3,:6g boga3$ob 3rnbggg6ool,r gr66q'3btso ,:e,o6oq'c'rb6o3 boga3$tso

3ror3lq,ob$o63bUqob 100 000 q'r6o";

,,5. " l;,rJ6or3jgc"r $o6,:qgrc.o3bSbolr $.:6qb36r Sgbrdqrgbsqror LlbogH3$c"r $q'ob 2020 $qrotr

1 6,:oboqr,:6 10 og6ob,:0q9";

brbJr6bUqlCbr s0oj06q9q3b b3qr0orffg6oLor,r6,r33

6s63r66gq,gbr Ogodqgbl brlrrtsog6eCL Oobo 3r6rnbEqrgbqrerboor 6lor3,lq'ob$o63bgq'o

$3Uoor 6,:g6cnboL qpoErb g6oro orSoL 3lQrEo, %UbQoqrob 6lorn6gqr br'lt0':6oq'r'r8o,

(0ob.j. %g6poqo, 6. q,;qodob j.N12).

2.

3.

b136Xbgqrr.r'l.t or30aqg(')0,56g $oSX6o,:
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31/03/2020

                                                   საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,მწვანე ბიუჯეტი“-ს საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ  

საქართველოს  ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის  

მე-3 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ.თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
     ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  შეიქმნას  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სათათბირო ორგანო ,,მწვანე 

ბიუჯეტი’-ს საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:
ა.. სანდრო სორდია-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამადნატო, იურიდიულ და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე-საბჭოს თავმჯდომარე;
ბ. კონსტანტინე კაკავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-საბჭოს 

თავმჯდომარის მოადგილე;
გ. თაზო ფაცაცია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე- 
საბჭოს წევრი;
დ. დავით გახარია-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და 
სარევიზიო კომისიის თავმჯდოამრე-კომისიის წევრი;
ე. სალომე ფაცაცია-საკრებულოს წევრი-საბჭოს წევრი;
ვ.ირაკლი ლაგვილავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების 

მართვისა და ურბანული განვითარების საკითხთა  კომისიის თავმჯდოამრე-საბჭოს წევრი;
ზ. მამუკა ყურაშვილი- საკრებულოს წევრი-საბჭოს წევრი;
თ. ლექსო თოდუა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და 
შესყიდვების სამსახურის უფროსი-საბჭოს წევრი;
ი. მიხეილ ჭკადუა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის უფროსი-საბჭოს წევრი;
საბჭოში სათათბირო ხმის უფლებით მოწვეულ იქნენ:
ა. მამუკა წოწერია-საკრებულოს თავმჯდომარე;
ბ. ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;
გ. ეკატერინე კიფაია-საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე;
დ. ოთარ ქადარია-საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე;
ე.თამუნა ჯიქია-საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე;
ვ. ნატალია პაპასკირი-საკრებულოს აპარატის უფროსი;
ზ. ნინო დაგარგულია-საბჭოს მდივანი;

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;



3. ბრძანება შიძლება გასაჩივრდეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში (მის. ზუგდიდი. რ. 
ლაღიძის ქN12) მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში;

მამუკა წოწერია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



             მწვანე ბიუჯეტის საპროექტო ინიციატივის განაცხადის ფორმა 

 
                    

 სახელი    
 

გვარი     
 

პ/ნ                       

 
                    

 მისამართი                                       

 
                    

 ტელეფონი       ელ-ფოსტა:                           

 
                    

 საპროექტო ინიციატივის დასახელება : 
 

             

 

 

 

 

 

 

პროექტის განხორციელების მისამართი და პროექტის განხორციელების არეალში 
მცხოვრებ კომლთა რაოდენობა: 

 

 

  

 

პროექტის აღწერა (ნარგავების რაოდენობა, სახეობა, განლაგება, სავარაუდო 
ჯამური ღირებულება და ა.შ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
                



 

 

    

        პროექტის განხორციელების არეალში მცხოვრებ მოქალაქეთა ხელმოწერა:  
 

 
 

                     

 
           სახელი,გვარი მისამართი 

ტელ. 
ნომერი 

 ხელმოწერა 

 
1         

 
2         

 
3         

 
4         

 
5         

 
6         

 
7         

 
8         

 
9         

 
10         

 
11         

 
12         

 
13         

 
14         

 
15         

 
16         

 
17         

 
18         

განაცხადზე ხელმომწერი პირების თანამონაწილეობა: პროექტის ჯამური 
ღირებულების 5%, რომელიც ირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში შემდეგ სახაზინო კოდზე: 
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 300823282.  ასევე მონაწილეობას 
იღებენ მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობაზე; 



 
19         

 
20         

 
21         

 
22         

 
23         

 
24         

 
25         

 
26         

 
27         

 
28         

 
29         

 
30     

 

 

 



 

რეკომენდებული ნარგავები 

 

1) უთხოვარი (Taxus baccata) წითელი ნუსხის, მარადმწვანე, მაღალდეკორატიული 

ადგილობრივი ფლორის წარმომადგენელი წიწვოვანი მცენარეა. ხასიათდება 

გვალვაგამძლეობით, ყინვაგამძლეობით, ტენის ამტანია, შესაძლებელია სხვლა, 

ფორმირება.  (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 200 ლ) 

 

 

 

2) მარადმწვანე მუხა (Quercus ruber ან Quercus ilex) მაღალდეკორატიული, 

მარადმწვანე, ფოთლოვანი ხეა დახვეწილი ვარჯით, კარგად იტანს სხვლა 

ფორმირებას, გვალვაგამძლე და ყინვაგამძლეა, ტენის ამტანი. კარგად იტანს სხვლა 

ფორმირებას, მდგრადია მავნებლების მიმართ, აქვს ძლიერი ფესვთა სისტემა, 

გამოირჩევა შთანთქმის მაღალი კოეფიციენტით, განსაკუთრებით 

ფიტორემედიაციის2 პროცესის წყალობით მიკრონაწილაკებით დაბინძურებულ 

ჰაერს კარგად ასუფთავებს. არაალერგიულია. (2 მეტრამდე ერთეულის ფასი 150 ლ) 

 

 

 



3) ამბრის ხე (Liquidambar styraciflua) რელიქტური, მაღალდეკორატიული 

(ფოთოლდეკორატიული) ღირებულების, არაალერგიული (ან სუსტად 

გამოხატული ალერგიული ფონით) სამკურნალო მცენარეა, კარგად ეგუება მიმართ, 

ასევე კარგად იტანს გვალვას. ახასიათებს თვითნათესი. (1 მეტრამდე ერთეულის 

ფასი 250 ლ) 

 

4) ხეტიტა (Liriodendron tulipifera) რელიქტური, მაღალდეკორატიული 

(ფოთოლდეკორატიული) ღირებულების, არაალერგიული (ან სუსტად 

გამოხატული ალერგიული ფონით) სამკურნალო მცენარეა, კარგად ეგუება 

კოლხეთის დაბლობის ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებს, მდგრადია მავნებლების 

მიმართ, ასევე კარგად იტანს გვალვას. ახასიათებს თვითნათესი. (1 მეტრამდე 

ერთეულის ფასი 300 ლ) 

 



 

5) ნეკერჩხალი (Acer japonicum “Red queen”) გამოირჩევა მაღალდეკორატიულობით,  

ნახშირორჟანგის (CO2) შთანთქმის მაღალი უნარით, არაალერგიულია, ძლიერი 

ფესვთა სისტემით, მდგრადია კოლხეთის დაბლობის ნიადაგურ-კლიმატური 

პირობების მიმართ. (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 200 ლ) 

 

6) ორნაკვთიანი გინგკო (Gingko biloba) გამოირჩევა თავისი ესთეტიუროიბით, 

რელიქტური, გლობალური წითელი ნუსხის მცენარეა, ნაყოფი სამკურნალო 

თვისებებით ხასიათდება, ფოთლებს იყენებენ კოსმეტიკურ წარმოებაში. შთანთქავს 

ულტრაიისფერ სხივებს.  (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 300 ლ) 

 

 

 



 

 

7) ირმის რქა (Lagerstroemia indica) გამოირჩევა ლამაზი ყვავილებით, ხასიათდება 

დახვეწილი ვარჯით, ყინვაგამძლე გვალვაგამძლე ტენის ამტანი ნელა მზარდი 

მცენარეა, არაალერგიული.  (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 250 ლ) 

 

 

 

8) აბრეშუმის აკაცია (Albizzia julibrissin) მაღალდეკორატიული თაფლოვანი მცენარეა, 

ხასიათდება კაშკაშა ყვავილებით, ყინვაგამძლეა, გვალვაგამძლე, ტენის ამტანი, 

მდგრადია მავნებლების მიმართ, სინათლის მოყვარული. იტანს სხვალ-

ფორმირებას. (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 250 ლ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) ქართული მუხა (Quercus petraea subsp. iberica) ადგილობრივი ფლორის 

წარმომადგენელი, მაღალდეკორატიული მცენარე, ლამაზი ვარჯით, მისი 

ფოთლები ფოტორემედიაციის მაღალი კოეფიციენტით ხასიათდება, გამოყოფს 

დიდი რაოდენობით ჟანგბადს. კარგად იტანს ტენს და ყინვაგამძლეა, 

არაალერგიული სამკურნალო მცენარე. (1 მეტრამდე ერთეულის ფასი 250 ლ) 

 

10) კამელია (Camelia spp. i) მაღალდეკორატიული, მარადმწვანე ყვავილოვანი მცენარე, 

(ფოთოლ და ყვავილ დეკორატიული) კარგად ეგუება სამეგრელოს რეგიონის 

ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებს, წარმატებით გამოიყენება პარკებისა და 

სკვერების გასაფორმებლად, არაალერგიული მცენარეა.  (1 მეტრამდე ერთეულის 

ფასი საშუალოდ 300 ლ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია ფიტოსანიტარულად შემოწმებული ჯანსაღი ნერგის 

დარგვა 

 რეკომენდირებულია სტანდარტული ნერგის ზომა არანაკლებ 1 მეტრისა (5 

მეტრამდე) 

 მცენარეთა ასაკი არანაკლებ 3 წლის, წიწვოვნები არანაკლებ 5 წლის 

 ნერგის დიამეტრი 5 სმ-დან. 

 მცენარეთა დარგვა რეკომედირებულია მხოლოდ ადრე გაზაფხულსა ან 

შემოდგომაზე, არა სავეგეტაციო პერიოდში. 

 ახალდარგულ ხე-მცენარეთა მოვლა გახარება ხორციელდება არანაკლებ ერთი 

სრული სავეგეტაციო პერიოდის  განმავლობაში. 

  

მწვანე ნარგაობების გაშენებისა აგროტექნიკა:   

ნიადაგის მომზადება 
ნიადაგის მომზადება ხელს უწყობს მისი ფიზიკური და წყლის რეჟიმის 

გაუმჯობესებას, ტერიტორიაზე გავრცელებული სარეველა მცენარეებისგან, 

ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და სხვ ფართობის განთავისუფლებას. 

ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია 

უახლესი ტექნიკის გამოყენებით) - მოხვნა, გადახვნა, გადაფარცხვა, 

დაპლანტაჟება. პირველ რიგში უნდა გაიწმინდოს ნაგვისგან, ქვებისგან, 

ამოიძირკოს ძირკვები და შემდეგ მოხდეს ორგანული/არაორგანული სასუქის 

შეტანის გზით ნიადაგის ნაყოფიერების განხორციელება, დარგული მწვანე 

ნარგავების კარგი ზრდა - განვითარების უზრუნველსაყოფად. 

 

ხე–მცენარის დარგვა: 

1. dasargav ადგილზე არანაკლებ 5 დღით ადრე ამოღებული უნდა იქნას ორმო; 

სარგავი ორმოს დიამეტრი სასურველია გაითხაროს 0,4 – 0,6 მ., ხოლო სიღრმე 

0,3–0,5 მ.; 

2. ამოღებულ ორმოს ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და 

ნიადაგის პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდების 

და ფუნგიციდების გამოყენებით. რათა თავიდან იქნას აცილებული რიგი 

დაზიანებები და დაავადებები, რომელსაც მცენარე იღებს მხოლოდ ნიადაგიდან: 

3. კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის 

ნაზავით; 

4. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10 – 15 სმ. სიღრმეზე, შემდგომ კი 

მოხდეს 0,2 – 0,25 მ. სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა; 

5. კომი უნდა განთავისუფლდეს შესაფუთი მასალისაგან; 
 

6. ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი; 

7. ხის-buCqis მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი 

სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით; 

8. ხის-buCqis დარგვის შემდგომ აუცილებელია ხის ღერის ფიქსირება არანაკლებ 

3 მხრიდან; 

9. სარგავ ორმოში ცარიელი სივრცე ივსება ნიადაგის ნაზავით და ფრთხილად 

იტკეპნება, რათა არ დაიშალოს კომი და არ მოხდეს ფესვთა სისტემის დაზიანება; 



10. ნერგის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი; 

11. ხის-buCqis დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს ხის მორწყვა ნიადაგის სრულ 

გაჯირჯვებამდე; 

 

ხე–მცენარის დარგვის შემდგომი მოვლა–პატრონობა: 
1. xe mcenaris მოვლა უნდა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) მინიმუმ 1 

წლის 

განმავლობაში; 

2. გახმობის შემთხვევაში მცენარის ჩანაცვლება ხორციელდება 

3. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ უნდა განხორციელდეს 

სარწყავი ჯამების გამარგვლა–გაფხვიერება–განახლება; 

4. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს, ვეგეტაციის დაწყებამდე, ადრე 

გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერთიფიცირებული მინერალური 

სასუქების  შეტანა და მორწყვა; 

5. მორწყვა უნდა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით კვირაში 

ერთხელ;   

6. დამატებითი მორწყვა უნდა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, 

საჭიროების მიხედვით;  

 7. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა 

მცენარის 

მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად; 

 8. ხის დარგვისთანავე მცენარეებზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ – 

დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები; 

9. პერიოდულად ჩატარდეს ვარჯის სხვლა–ფორმირების სამუშაოები. 

 

 

i შესაძლებელია კამელიას სხვადასხვა სახეობების დარგვა. 

2 ფიტორემედიაცია - ფიტო - მცენარე + რემედიაცია - ზარალის ანაზღაურება, შეცდომის 

გასწორება. (ამ შემთხვევაში მავნე ნივთიერებების და მძიმე მეტალების შთანთქმისა და 

გაუვნებელყოფის უნარი) 
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