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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის I კვარტლის  ბიუჯეტის (იანვარ -მარტის თვის) 

შესრულების ანგარიში 

      ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  2018 წლის 21 დეკემბერს N57 

დადგენილებით 16189.33 ათასი ლარის ოდენობით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების ოდენობა 

განსაზღვრულია  დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  

232,0  ათასი ლარი. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 15951.33 ათასი 

ლარის ოდენობით, მათ შორის  2200 ათასი ლარი გადასახადების სახით, 7494.1 

ათასი ლარი დამატებითი ღირებულების სახით.  6257.23 ათასი ლარი სხვა 

შემოსავლების სახით.

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა  6.0 ათასი 

ლარი.

შემოსავლები ხვედრითი წილის მიხედვით მთლიან ბიუჯეტში ასე 

გამოიყურება:

ადგილობრივი 
შემოსავლები 

 97%

მიზნობრივი 
ტრანსფერი

 3%

არაფინანს 
აქტ.კლება

 0%

ააააააააააა ააააააააააა აააააააააა ააააააააა ააააააააა ააა.ააააა

Sales

         2019  წლის იანვარ - მარტში   ბიუჯეტის მიმართ    6-ჯერ 

განხორციელდა ცვლილება და  ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 
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განისაზღვრა 24355.453 ათასი ლარით. მათ შორის   სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  

მისაღები ტრანსფერები შედგენს 7792.4 ათასი ლარს.  აქედან მიზნობრივი 

ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 

ათას ლარს. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე  

ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1253.4 ათას ლარს, „საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  6307.0 ათ ლარს. 

 ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 16557.05 ათასი ლარით, მათ შორის 

საგადასახადო შემოსავლები 9694.1 ათასი ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები 

6862.95 ათასი ლარი.                                                                               

არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსავალი განისაზღვრა  6.0 ათასი ლარით.

2019 წლის პირველი იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების

ფულადი ნაშთი შეადგენდა 10184.7 ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის

თანხებზე 2486.0 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე 7698.7 ათას ლარს . მათ შორის:

N ფულადი სახსრების ნაშთი თანხა(ლარებში)

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სულ 10184675

მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:

1. რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ. 5591.17 5591.17

2. მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ. 15400

3. საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ. 4531.58

4. საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ. 67839.48

5. საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა 7359.36

6. საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ 17443.27

7. საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ 8183.94

8. საქ.მთ.განკ#1967 14,09.2015წ (სანიღვრე არხ.) 34749

9. საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის
პროგრამა 

29395.32

10. საქართველოს მთ.13.06.2017წ.1213 სტიქიის
შედეგ.სალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად 

150000

11. საქ. მთავრ.12.07.2017წ.N 1454 წყლის სისტ. რებ. 180921

12. საქ. მთ.განკ.06.04.2017წ.N693 წყლის სისტ.
რებილიტ. 

50960
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13. საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ. 0.85

14. საქ. მთ. 18.01.2018.წ #136გან. გზების რეაბ. 1828964.28

15. მიზნობრივი ტრანსფერი 5800

16.                                                              საქ. მთ 29.10.2018 წ # 1994გან სკოლების რებ. 78805.11

სულ ც/ ბიუჯეტიდან 2485944.36

საკუთარი ნაშთი 7698730.64

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის   2019 წლის I  კვარტლის   (იანვარ-მარტის თვის)   

ბიუჯეტის  საშემოსავლო ნაწილის ანალიზი

      ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის  

(იანვარ-მარტის) თვის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი ფინანსური 

აქტივების ცვლილების (კლება) გარეშე  განისაზღვრა 3453.3 ათასი ლარით, 

ფინანსური აქტივების ცვლილების (კლება) ჩათვლით  6731.5 ათასი 

ლარით),საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3294.1 ათასი ლარი, ანუ 

საპროგნოზო მაჩვენებლის 3453.3 ათასი ლარის 95.4 %. გასული წლის შესაბამის 

პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტში შემოსულია 1743.3 ათასი ლარით მეტი  

შემოსულობები. (2018 წლის იანვარ-მარტის ფაქტიური  შემოსულობები 

შეადგენდა 1779.8 ათას ლარს).

საანგარიშო პერიოდში ნაშთის გამოყენება გეგმით განისაზღვრა 3278.2 

ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 2297.0 ათასი ლარი.

სახეობების მიხედვით    2018 წლის I კვარტლის  ფაქტიური შემოსულობების 

დასახელება გეგმა საკასო პროცენტი
შემოსავლები 3447.3 3291.1 95.5
გადასახადები 1689.9 1793.2 106.1

გრანტები 278.7 749.1 268.8
სხვა შემოსავლები 1478.7 748.8 50.6

არაფინანსური აქტივების კლება 6.0 3.0 50.0
სულ შემოსულობები 3453.3 3294.1 95.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) 3278.2 2297.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

სულ შემოსულობები  ფ/ა კლების ჩათვლით 6731.5 5591.1 83.1
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ხვედრითი წილი მთლიან ბიუჯეტში 

გადასახადები
 54%

გრანტები
 23%

სხვა შემოსავლები
 23%

არაფინანს.აქტ.კლ
ება
 0%

Sales

     შემოსავლები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  იანვარ-მარტის თვის ბიუჯეტით 

განსაზღვრული შემოსავლებდან   (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები):  

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში  მობილიზებულია 1793.2 ათასი   ლარი, 

პირველი კვარტლის გეგმის 1689.9 ათასი ლარის 106.1 % და წლიური გეგმის  

7494.1 ათასი ლარის 23.9 და როგორც დიაგრამიდან ჩანს  მთლიანი ბიუჯეტის 

შემოსავლების 54%, ანუ პირველ კვარტალში შემოსავლების ძირითადი ნაწილი 

გადასახადებზე მოდის.  სახეობების მიხედვით:

ქონების გადასახადიდან  საანგარიშო  პერიოდში მიღებულია იურიდიულ 

და ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)   152.5 ათასი ლარი,  

სასოფლო და არასასოფლო   სამეურნეო  დანიშნულების მიწიდან ქონების 

გადასახადი, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიდან,   12.8  ათასი 

ლარი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი 1627.9 ათასი ლარი. ქონების 

გადასახადზე  პირველ კვარტალში გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, 

ხოლო დამატებითი ღირებულების გადასახადის გეგმა შესრულებულია 96.3%-

ით.

II.გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული 

იქნა 749.1 ათას ლარი, მთლიან შემოსავლებში გრანტებმა შეადგინა 23% მათ 
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შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  ჩაირიცხა 192.8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე  ღონისძიებების დასაფინანსებლად  556.3 

ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები  2019 წლის პირველი კვარტლის  (იანვარ-მარტის) გეგმით 

განსაზღვრული 1478.7 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურმა შესრულებამ  748.8 

ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 50.6 %-ია.  მთლიან შემოსავლებში  სხვა 

შემოსავლების ხვედრითმა წილმა 2019 წელში  23%  შეადგინა.  

სხვა შემოსავლებიდან პროცენტები დარიცხული  საბიუჯეტო სახსრების 

ყოველდღიურ ნაშთზე  მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 120.4 

ათ ლარი, ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 13.3 ათ. 

ლარი გეგმის (200.0 ათასი ლარის) 10 %.  მათ შორის წიაღით სარგებლობის 

მოსაკრებელი ჩაირიცხა 1.1 ათ. ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით 

სარგებლობის მოსაკრებელი 1.1 ათ. ლარი, წყლის რესურსებით სარგებლობის 

მოსაკრებელი 10.8 ათ. ლარი, გადამფრენი ფრინველების ამოღებიდან 0.1 ათ. 

ლარი. სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსების   მოსაკრებელი   0.2 

ათ. ლარი.  შენობა–ნაგებობების იჯარა შემოსულია 6.2 ათ. ლარი, (გეგმა 2.0 ათასი 

ლარი), მიწის იჯარა 0.7 ათ. ლარი.  მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 0.5  

ათ.ლარი, (გეგმა 5.0 ათ. ლარი) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 506.0 ათასი 

ლარი, გეგმა 250.0 ათასი ლარი. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 

მოსაკრებელი  2.7 ათ. ლარი, გეგმის  2.0 ათასი ლარის  135%.  სანქციებიდან და 

ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა  51.5 ათ. ლარი, (გეგმა 30.0 ათასი ლარი) 

შესრულებულია 171.7 %-ით. აქედან საგზაო მოძრაობისა და სატრანსპორტო 

მეურნეობის  წესების დარღვევისთვის შემოსული ჯარიმა შეადგენს 40.4 ათას 

ლარს, სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 11.1 ლარს.  

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი, შემოსულია 167.8 ათასი ლარი, აქედან 

47.4 ათასი ლარი ჩაირიცხა   ხელშეკრულებების  დარღვევისთვის.

  არაფინანსური აქტივების ცვლილებით (კლებით)  იანვარ - მარტის  თვეში 

ბიუჯეტში შემოსულია 3.0 ათ. ლარი,  გეგმით უნდა შემოსულიყო  6.0 ათასი 

ლარი, შესრულება შეადგენს 50%-ს. შემოსავალი მიღებულია ძირითადი 

აქტივების გაყიდვიდან.  
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ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის     I                                                                                                                                                                                                                                                

კვარტლის (იანვარ-მარტის თვის)   ბიუჯეტის ასიგნებები

     მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების 

შედეგად  ბიუჯეტის გადასახდელები I კვარტალში (იანვარ - მარტის  თვეში)  

განისაზღვრა 6731.5 ათასი ლარით.  გაწეულმა საკასო ხარჯვამ შეადგინა 5591.1  

ათასი ლარი, ათვისებულია  გეგმიური მაჩვენებლის 83.1 %.   

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის Iკვარტლის  ბიუჯეტის   
გადასახდელების ხვედრითი წილი   ეკონომიკური  კლასიფიკაციის  მიხედვით  

გამოსახული პროცენტულ მაჩვენებლებში მთლიან ბიუჯეტთან

შრომის 
ანაზღაურება

 9%

საქონელი და 
მომსახურება

 3%

სუბსიდიები
 32%

გრანტები
 0%

სოციალური 
უზრუნველყოფა

 7%

სხვა ხარჯები
 8%

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა

 41%

Sales

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის  მიხედვით  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

2019 წლის I კვარტლის   ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის შესრულების  ანალიზი
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ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის    ბიუჯეტის  ასიგნებებიდან:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდა 

3 თვეში 717.0  ათასი ლარი, გეგმიური ხარჯების  876.2 ათასი  ლარის 81.8 %  მ.შ.  

მიმდინარე  ხარჯებმა შეადგინა 690.5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების 

შეძენას  მოხმარდა 26.5 ათასი ლარი.  წარმომადგენლობითი  და აღმასრულებელი 

ორგანოების ასიგნებებიდან საკრებულოს დასაფინანსებლად მიმართული იქნა  

157.1 ათ. ლარი. დაფინანსდა 84.5%-ით. (გეგმა176.3ათასი ლარი), 

მუნიციპალიტეტის მერიის დასაფინანსებლად 519.2 ათ. ლარი, დაფინანსდა 78.7 

%-ით (გეგმა 660.1 ათ.ლარი).     

2. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა პირველ 

კვარტალში 54692.58 ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის  
შესრულება (ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების) ფუნქციონალური 

კლასიფიკაციის  მიხედვით       (ათას ლარებში)

დასახელება გეგმა შესრულება
შესრულების 

%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 876.2 717.0 81.8

თავდაცვა 37.7 31.1 82.4

ეკონომიკური საქმიანობა 2218.5 1792.0 80.8

გარემოს დაცვა 442.8 379.2 85.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 816.1 758.5 92.9
ჯანმრთელობის დაცვა 45.5 36.0 79.2

დასვენება , კულტურა,რელიგია,სპორტი, 904.2 768.2 85.0

განათლება 954.9 713.0 74.7
სოციალური დაცვა 435.6 396.2 90.9

სულ ხარჯები 6731.5 5591.1 83.1
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კლასიფიკაციის კოდები და მუხლები, კერძოდ  ა) 18888 ლარი გაიცა მერის 

15.01.1019 წლის N51 61 ბრძანების შესაბამისად სასაჩუქრე პაკეტების 

დავალიანების დასაფარავად ბ) 397 ლარი  გაიცა მერის 18.01.2019წ. N51 66 

ბრძანების შესაბამისად სახურავი მასალის შეძენის დავალიანების დასაფარავად. 

დ) 90 ლარი გაიცა მერის 24.01.2019წ. N51 101 ბრძანების შესაბამისად  თავდაცვის 

თანამშრომელთა მივლინების დავალიანების დასაფარავად.  ე) 17156 ლარი გაიცა 

მერის 25.01.2019 წლის  N51 117 ბრძანების შესაბამისად ქალაქის გერბის მოწყობის 

სამუშაოების ღირებულების  დავალიანების დასაფარავად. ვ) 515 ლარი გაიცა 

მერის 06.02.2019წ. N51 173 ბრძანების შესაბამისად   სასამართლო 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული ბაჟის გადასახდელად. ზ) 13040.58 ლარი  

გაიცა მერის 07.02.2019 წლის შპს არტ მშენის მიერ გზის სამუშაოების 

ასანაზღაურებელი ხარჯების დავალიანების დასაფარავად. თ) 4038 ლარი გაიცა 

მერის 28.02.2019 წლის N 51 489 ბრძანების შესაბამისად სასამართლოს მიერ  შპს 

ღია გულის სასარგებლოდ დაკისრებული  სამკურნალო საპერაციო ხარჯების 

დავალიანების ასანაზღაურებლად. ი) 568 ლარი გაიცა მერის 26.03.2019 წლის N 51 

708 ბრძანების შესაბამისად სასამართლოს მიერ შპს აკად ო. ღუდუშაურის 

ეროვნული სამედიცინო ცენტრის სასარგებლოდ დაკისრებული  სამკურნალო 

საპერაციო ხარჯების დავალიანების ასანაზღაურებლად.

3.  მერის სარეზერვო ფონდიდან 2019 წლის I  კვარტალში  გამოყოფილი იქნა 650 

ლარი, რითაც დაზუსტდა ხარჯების შესაბამისი კლასიფიკაციის კოდები და 

მუხლები,   მათ შორის: ა) მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის  პირველი 

თებერვლის N51 156 ბრძანების შესაბამისად მერის ადმინისტრაციული შენობის 

კანალიზაციის ხარჯისთვის  გამოყოფილი იქნა 650 ლარი.   

4.    თავდაცვას,  საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების დაფინანსებას 

მოხმარდა 31.1 ათასი ლარი,  რომელიც მთლიანად   სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის  დაფინანსებაზე იქნა მიმართული.  დაფინანსდა 82.4%-ით 

(გეგმა 37.7 ათ. ლარი).

5. მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია   და   

ექსპლოატაციაზე გამოყოფილი ასიგნებების  საკასო შესრულება 2019 წლის 

იანვარ - მარტის   თვეში  შეადგენს  2929.7  ათას  ლარს,   დაფინანსდა  84.3 %-ით  

(გეგმა 3477.4 ათასი ლარი)  მათ  შორის: ა). საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და მოვლა შენახვაზე    გაიხარჯა  1725.9 ათასი 
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ლარი,  საიდანაც გზების რეაბილიტაციას მოხმარდა 1665.3 ათასი ლარი, საგზაო 

ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო 

ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოებისთვის გაიხარჯა 4.0 ათასი ლარი,   

საბაგირო   გზების სუბსიდირებას   56.6 ათასი ლარი.  ბ). კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას მოხმარდა 

1010.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 80.3 %-ით (გეგმა 1258.9 ათასი ლარი), აქედან     

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის 

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებების გასახორციელებლად 

გადარიცხული იქნა 379.2 ათასი ლარი (გეგმა 442.8 ათ. ლარი),  საყრდენი კედლის  

მოწყობაზე  გაიხარჯა 60.0 ათასი ლარი , მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების 

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე -საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

აღდგენისათვის გაიხარჯა 571.3 ათასი ლარი, გ) მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 187.2 ათ.ლარი,რომელიც მიმართული იქნა 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა- პატრონობაზე.  დ). სოფლის 

მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელებული  პროექტების  

დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 6.2 ათასი ლარი.

6. განათლების ღონისძიებებზე გაიხარჯა  713.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 74.7 %-ით 

(გეგმა 954.2 ათასი ლარი), აქედან სკოლამდელი დაწესებულებების 

(გაერთიანებული საბავშვო ბაღი) დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 579.0 ათასი 

ლარი.  ხოლო 134.0 ათასი ლარი ზოგადი განათლების ხელსეწყობის პროგრამას 

მოხმარდა. კერძოდ ბავშვების საცხოვრებელი ადგილებიდან სკოლამდე 

ტრანსპორტირებას.

 7. კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  

დაფინანსდა 85 %-ით გეგმით უნდა დახარჯულიყო 904.2 ათასი ლარი, 

ფაქტიურად დაიხარჯა 768.2 ათასი ლარი საიდანაც: ა) სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობას მოხმარდა 300.7.ათასი ლარი, აქედან  რაგბის სპორტული სკოლა 

დაფინანსდა 82.7 ათასი ლარით, N27 სპორტული სკოლა165.1 ათასი ლარით და 

ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტსკოლა 52.8 ათასი ლარით. ბ) 

კულტურის განვითარებას მოხმარდა 423.5 ათ. ლარი. დაფინანსდა N1 სამუსიკო 

სკოლა 70.1 ათასი ლარით, N2 სამუსიკო სკოლა 50.9 ათასი ლარით, სახვითი 

ხელოვნების სკოლა 14.9 ათასი ლარით, ცენტრალური ბიბლიოთეკა 66.1 ათასი 

ლარით, კულტურის ცენტრი 221.4 ათასი ლარით,  გ). ახალგაზრდული  
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პროგრამების  დასაფინანსებლად მიმართული იქნა  14.0 ათასი ლარი. პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელებული იქნა წარმატებული   სპორტსმენების, 

მწვრთნელების ჯილდოების  გაცემა, სხვადსხვა ინტელექტუალურ-

შემოქმედებითი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. დ). რელიგიის  

ღონისძიებებზე  გამოყოფილი 30 ათასი ლარი მთლიანად იქნა ათვისებული. 

8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვასა  და სოციალურ უზრუნველყოფაზე 

გახარჯული იქნა 2019  წლის პირველ კვარტალში  432.2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 

89.8 %-ით. (გეგმა 481.1 ათასი ლარი), აქედან:  

 ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს 

მოხმარდა 36.1 ათ. ლარი. დაფინანსდა 79.3 %  (გეგმა 45.5  ათ.ლარი).

  ბ)  სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა  396.2 ათასი  ლარი, დაფინანსდა 91 %-ით 

(გეგმა 435.6 ათ.ლარი). მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  

მქონე პირთა სოც. დაცვაზე მიმართული იქნა 208.7 ათ. ლარი , უმწეო და 

მიუსაფარი 130 მოქალაქის   კვებაზე (უფასო სასადილო) გაიხარჯა 30.6 ათასი 

ლარი,  ომის ვეტერანთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილთა   

ოჯახების დასახმარებლად 28.8  ათასი ლარი, ომის ვეტერანთა  დაკრძალვაზე 0.5 

ათ.ლარი,   ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე   71.2 ათ. ლარი, სტიქიური 

უბედურებით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 30.6  ათასი ლარი.  

სხვადასხვა კატეგორიის    მოსახლეობის სოც დაცვაზე გაიხარჯა 25.8 ათ. ლარი. 

მათ შორის   ლტოლვილებზე 5.8 ათასი ლარი, ხანდაზმულებზე 10.5 ათასი ლარი,   

მარჩენალდაკარგულებზე 9.2 ათასი ლარი, ტერიტორიული მთლიანობისთვის 

დაღუპულთა ოჯახებზე 0.2 ათასი ლარი. 

 2019 წლის პირველი აპრილისთვის მუნიციპალიტეტის  საბიუჯეტო სახსრების 

ფულადი ნაშთი შეადგენდა 7887.7 ათ. ლარს,  აქედან  ცენტრალური ბიუჯეტის 

18თანხებზე  2350.8 ათას ლარს, საკუთარ სახსრებზე  5536.9 ათას ლარს . მათ 

შორის:

#   ფულადი სახსრების  ნაშთი თანხა

1 2019 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით  სულ 7887675

2 მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:  
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3 რეგრესის პენსია საქ.პრეზიდ.26.12.07წ #771 განკ. 5591.17

4     მიწის ძვრით დაზარალ.დასახმარებ #972 განკ. 15400

5 საქ .მთ.17.05.13#466 დადგ. სოფლის პროგრ. 4531.58

6 საქ.მთ.04.04.13#311 განკ რეგიონში განსახ.პროექტ. 67839.48

7 საქ.მთავ. 20.03.2014წ #471 განკ. სოფლის პროგრამა 7359.36

8 საქა.მთ.12.03.2015წ#506განკ.სოფ.მხარდაჭ.პროგრ 17443.27

9 საქართ. მთ. 2015 წლის 24 ნოემბრის #2529 განკ 8183.94

10 საქ.მთ.განკ#1967 14.09.2015წ (სანიღვრე არხ.) 34749

11 საქართ.მთ 19,02,2016წ#265განკ.სოფლის პროგრამა 29395.32

12 საქართ. მთ. 04.02.2016 წ #175განკ. 0.85

13 საქ.მთ.18.01.2018 წლისN136 გზების რეაბილიტაცია 1695964

14
საქ.მთ.13.06.2017წ.წ#1213განკ.სატიქიის 
შედეგებისსალიკვიდაც.ღონისძ.განსახორციელებლად 150000

15
საქ.მთ.12.07.2017წ#1454განკ.წყლის 
სისტემისრეაბილიტ. 180921

16  საქ. მთ. განკ. #693  06.04.2017წ.წყლის რეაბილიტაცია 50960

17 მიზნობრივი ტრანსფერი 3654

18 სკოლოების რეაბილიტაცია 78805.11

19  სულ ც/ ბიუჯეტიდან 2350798.08

20                              საკუთარი ნაშთი 5536876.92


