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წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიას

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი

2. ასევე გთხოვთ  მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

ყველა სსიპ-ის, ა(ა)იპ-ის და შპს-ს შესახებ თანდართული ფორმის შესაბამისად. 

გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს ,ხათუნა სამნიძეს 
 

 
 

 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული თქვენი N300/3-87/22წერილის პასუხად,საქართველოს
კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2
ნაწილის საფუძველზე გაწვდით შემდეგ ინფორმაციას :

 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტი შეადგენს 11 091 100ლარს.დანართის სახით
გიგზავნით ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის დადგენილება N2'' -ს.

 2. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ყველა  ა(ა)იპ-ის და შპს-ს შესახებ თანდართულ შევსებულ  ფორმას.

 
  
  

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი ხარჩილავა



 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2
2022 წლის 1 თებერვალი

ქ. წალენჯიხა

 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის
პირველი პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეიტი“ თანდართული დანართის
შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 თებერვლიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე კორნელი სალია

დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები 15,928.1 19,889.8 11,091.1 225.0 10,866.1

გადასახადები 7,720.5 9,647.7 10,466.1 0.0 10,466.1

გრანტები 7,967.6 9,242.1 225.0 225.0 0.0

სხვა შემოსავლები 240.0 1,000.0 400.0 0.0 400.0

ხარჯები 9,052.0 12,444.1 10,520.1 225.0 10,295.1

შრომის ანაზღაურება 1,928.6 2,058.0 2,342.0 78.0 2,264.0

საქონელი და მომსახურება 1,252.4 1,321.8 915.0 22.0 893.0

პროცენტი 125.0 107.3 81.0 0.0 81.0

სუბსიდიები 4,622.6 5,226.5 5,934.8 125.0 5,809.8
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გრანტები 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 771.9 678.1 707.0 0.0 707.0

სხვა ხარჯები 347.7 3,052.4 540.3 0.0 540.3

საოპერაციო სალდო 6,876.1 7,445.7 571.0 0.0 571.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,174.9 8,169.6 361.0 0.0 361.0

ზრდა 8,228.9 8,219.6 361.0 0.0 361.0

კლება 54.0 50.0 0.0 0.0 0.0

მთლიანი სალდო -1,298.8 -723.9 210.0 0.0 210.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,478.8 -917.4 0.0 0.0 0.0

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

კლება 1,478.8 917.4 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 1,478.8 917.4 0.0 0.0 0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების ცვლილება -180.0 -193.5 -210.0 0.0 -210.0

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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საშინაო 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და
ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა

2022  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსულობები 15,982.1 19,939.8 11,091.1 225.0 10,866.1

შემოსავლები 15,928.1 19,889.8 11,091.1 225.0 10,866.1

არაფინანსური აქტივების კლება 54.0 50.0 0.0 0.0 0.0

ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

გადასახდელები 17,460.9 20,857.2 11,091.1 225.0 10,866.1

ხარჯები 9,052.0 12,444.1 10,520.1 225.0 10,295.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,228.9 8,219.6 361.0 0.0 361.0

ვალდებულებების კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

ნაშთის ცვლილება -1,478.8 -917.4 0.0 0.0 0.0

 

მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11,091.1 ათასი ლარის
ოდენობით:

დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები 15,928.1 19,889.8 11,091.1 225.0 10,866.1

გადასახადები 7,720.5 9,647.7 10,466.1 0.0 10,466.1
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საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0    

ქონების გადასახადი 1,935.0 2,600.0 2,450.0 0.0 2,450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) 1,687.5 2,400.0 2,250.0   2,250.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) -0.85 0.0 0.0    

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა
მიწისა) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ ქონებაზე 0.0 0.0 0.0    

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 3.3 0.0 0.0    

საქართველოში რეგისტრირებულ
მსუბუქ ავტომობილებზე 0.0 0.0 0.0    

საქართველოში რეგისტრირებულ
იახტებზე (კატარლებზე) 0.0 0.0 0.0    

საქართველოში რეგისტრირებულ
თვითმფრინავებზე 0.0 0.0 0.0    

საქართველოში რეგისტრირებულ
შეულმფრენებზე 0.0 0.0 0.0    

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე 86.3 80.0 80.0 0.0 80.0

ფიზიკურ პირებიდან 27.6 25.0 25.0   25.0

იურიდიულ პირებიდან 58.7 55.0 55.0   55.0

არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე 158.8 120.0 120.0 0.0 120.0

ფიზიკურ პირებიდან 13.4 10.0 10.0   10.0

იურიდიულ პირებიდან 145.4 110.0 110.0   110.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0    

გადასახადები საქონელსა და
მომსახურებაზე 5,785.5 7,047.7 8,016.1   8,016.1

სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0    

 

მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 225,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2022 წლის პროექტი

მათ შორის
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დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

 სულ
სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები 7,967.6 9,242.1 225.0 225.0 0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა
ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 38.0 0.0 0.0    

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0    

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერი 7,929.6 9,242.1 225.0 225.0 0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,371.1 726.5 225.0 225.0 0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0    

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 635.7 726.5 225.0 225.0  

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და
სხვა მიმდინარე ღონისძიებების
დასაფინანსებლად 

85.4 0.0 0.0    

სპეციალური ტრანსფერი 650.0 0.0 0.0    

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6,558.5 8,515.6 0.0 0.0 0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი 5,478.8 4,388.6 0.0 0.0  

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 644.0 644.0 0.0 0.0  

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-
დან 0.0 3,363.5 0.0   0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0    

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0    

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 435.7 119.5 0.0    

 

მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 400.0 ათასი ლარის
ოდენობით.

დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები
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სხვა შემოსავლები 240.0 1,000.0 400.0 0.0 400.0

შემოსავლები საკუთრებიდან 113.5 210.0 150.0 0.0 150.0

პროცენტები 51.1 105.0 50.0 0.0 50.0

დივიდენდები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

რენტა 62.4 105.0 100.0 0.0 100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის                      47.4 95.0 90.0 0.0 90.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან

15.0 10.0 10.0 0.0 10.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 46.8 665.0 70.0 0.0 70.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები 37.5 630.0 35.0 0.0 35.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო
მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სანებართვო მოსაკრებელი 3.6 600.0 5.0 0.0 5.0

სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების
მოსაკრებელი  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

კულტურული მემკვიდრეობის
სარეაბილიტაციო არიალის
ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი
მოსაკრებელი

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური
(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 33.9 30.0 30.0 0.0 30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება 9.3 35.0 35.0 0.0 35.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 9.3 35.0 35.0 0.0 35.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 55.9 120.0 175.0 0.0 175.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების
გარეშე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები 23.8 5.0 5.0 0.0 5.0

 

მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10,520.1 ათასი ლარის ოდენობით.
  

დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

ხარჯები 9,052.0 12,444.1 10,520.1 225.0 10,295.1

შრომის ანაზღაურება 1,928.6 2,058.0 2,342.0 78.0 2,264.0

საქონელი და მომსახურება 1,252.4 1,321.8 915.0 22.0 893.0

პროცენტი 125.0 107.3 81.0 0.0 81.0

სუბსიდიები 4,622.6 5,226.5 5,934.8 125.0 5,809.8

გრანტები 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 771.9 678.1 707.0 0.0 707.0

სხვა ხარჯები 347.7 3,052.4 540.3 0.0 540.3

 

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 361.0
ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.0
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.
კოდი დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის

გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

01 00 მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯი 38.7 110.0 36.0 0.0 36.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 110.0 36.0 0.0 36.0

02 02 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5,668.9 7,808.8 300.0 0.0 300.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,668.9 7,808.8 300.0 0.0 300.0
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0300 გარემოს დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04 00 განათლება 1,781.2 32.4 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,781.2 32.4 0.0 0.0 0.0

05 00
კულტურა, რელიგია,

ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები

515.3 252.1 25.0 0.0 25.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 515.3 252.1 25.0 0.0 25.0

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა
და  სოციალური უზრუნველყოფა 224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

 
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი
ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება 54.0 50.0 0.0 0.0 0.0

ძირითადი აქტივები 44.0 50.0 0.0 0.0 0.0

მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ფასეულობები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არაწარმოებული აქტივები 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

მიწა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები 54.0 50.0 0.0 0.0 0.0

 

მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-
ნალური
კოდი

დასახელება 2020წლის
ფაქტი

2021წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
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ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება 3,154.0    6,126.8    3,622.0    0.0    3,622.0   

7011

აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო

ურთიერთობები

2,954.8    3,114.1    3,562.0    0.0    3,562.0   

70111
აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,627.8    2,812.0    3,170.0    0.0    3,170.0   

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 327.0    302.1    392.0    0.0    392.0   

70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად
და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე

ქვეყნებს
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების

მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური
დახმარება

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 199.2    3,012.7    60.0    0.0    60.0   

70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და 
სტატისტიკური მომსახურება 130.2    2,945.2    0.0    0.0    0.0   

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 69.0    67.5    60.0    0.0    60.0   

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7017
საერთო დანიშნულების ფულადი

ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს
შორის

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

702 თავდაცვა 115.4    120.0    131.0     100.0    31.0   

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   
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7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო
დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7035
გამოყენებითი კვლევები

საზოგადოებრივი წესრიგისა და
უსაფრთხოების სფეროში

0.0    0.0    0.0     0.0    0.0   

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საზოგადოებრივი წესრიგისა და
უსაფრთხოების სფეროში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

704 ეკონომიკური საქმიანობა 5,210.3    7,027.5    400.0    0.0    400.0   

7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული

საქმიანობა
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული
საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა 644.0    647.7    0.0    0.0    0.0   

70421 სოფლის მეურნეობა 644.0    647.7    0.0    0.0    0.0   

70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0   

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური
საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის)
ენერგია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7044
სამთომომპოვებელი და

გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70441 მინერალური რესურსების მოპოვება,
მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   
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70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7045 ტრანსპორტი 4,566.3    6,379.8    400.0    0.0    400.0   

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4,566.3    6,379.8    400.0    0.0    400.0   

70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70455 მილსადენები და სხვა სახის
სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და
დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების
პროექტები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური
საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო
ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით

რესურსებთან დაკავშირებულ
საქმიანობაში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის

მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში,
მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და
ენერგეტიკაში 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0   

70484
გამოყენებითი კვლევები

სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ
მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის
სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70486 გამოყენებითი კვლევები
კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის
ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

705 გარემოს დაცვა 901.1    911.1    999.8    0.0    999.8   

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება 750.4    758.4    827.0    0.0    827.0   
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7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 67.5    67.5     73.3    0.0    73.3   

7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ
ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და
ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის
სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში 83.2    85.2    99.5    0.0    99.5   

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,001.8    1,451.5    852.9    0.0    852.9   

7061 ბინათმშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 33.5    11.0    274.3    0.0    274.3   

7063 წყალმომარაგება 516.4    816.1    146.4    0.0    146.4   

7064 გარე განათება 451.9    624.4    432.2    0.0    432.2   

7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

707 ჯანმრთელობის დაცვა 508.6    308.3     350.0    125.0    225.0   

7071 სამედიცინო პროდუქცია,
მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70713 თერაპიული დანიშნულების
მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული
მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული
მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის
მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0   

7073 საავადმყოფოების მომსახურება 158.7    172.0    220.0    0.0    220.0   

70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების
მომსახურება 158.7    172.0    220.0    0.0    220.0   

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების
მომსახურება 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0   
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70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო
სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი
სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება 125.0    120.0    130.0    125.0    5.0   

7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 224.9    16.3    0.0    0.0    0.0   

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,553.7    1,353.1    1,354.0    0.0    1,354.0   

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
სფეროში 469.4    515.0    572.0    0.0    572.0   

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1,054.3    808.1    697.0    0.0    697.0   

7083 ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7084 რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა 30.0    30.0    85.0    0.0    85.0   

7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის

სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

709 განათლება 4,116.2    2,701.0    2,495.0     0.0    2,495.0   

7091 სკოლამდელი აღზრდა 2,538.5    2,087.9    2,475.0    0.0    2,475.0   

7092 ზოგადი განათლება 1,577.7    613.1    20.0    0.0    20.0   

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 1,577.7    613.1    20.0    0.0    20.0   

7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0     0.0    0.0   

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7096 განათლების სფეროს დამხმარე
მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების
სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
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7098 განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

710 სოციალური დაცვა 899.9    858.0    886.4    0.0    886.4   

7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა

სოციალური დაცვა
29.5    33.0    38.0    0.0    38.0   

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0   

71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა სოციალური დაცვა 29.5    33.0    38.0    0.0    38.0   

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური
დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა 345.6    403.7    417.0    0.0    417.0   

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიკაციას

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური
დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში 524.8    421.3    431.4    0.0    431.4   

  სულ 17,460.9    20,857.2    11,091.1    225.0    10,866.1   

 

მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 210.0 ათასი ლარის
ოდენობით. 
 

 დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

მთლიანი სალდო -1,298.8 -723.9 210.0 0.0 210.0

 

მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0
ლარის ოდენობით.
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 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის
ოდენობით.

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის
ოდენობით.

 დასახელება 2020 წლის
ფაქტი 2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

ფინანსური აქტივების
ცვლილება -1,478.8 -917.4 0.0 0.0 0.0

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სადაზღვევო ტექნიკური
რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

წარმოებული ფინანსური
ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა დებიტორული
დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

კლება 1,478.8 917.4 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 1,478.8 917.4 0.0 0.0 0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სადაზღვევო ტექნიკური
რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

წარმოებული ფინანსური
ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა დებიტორული
დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -210.0
ათასი ლარის ოდენობით.
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 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის
ოდენობით.

 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 210.0  ათასი
ლარის ოდენობით.  

 დასახელება 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

ვალდებულებების
ცვლილება -180.0 -193.5 -210.0 0.0 -210.0

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

საშინაო 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

 

მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების
მიზნით შეიქმნას    სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისთვის,   

პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
3. გარემოს დაცვა;
4. განათლება;
5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 252.9  ათასი
ლარით:
ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,252.9 1,807.8 2,246.3 2,731.2

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 400.0 1,121.4 1,528.1 1,978.4

02 01 01 გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 300.0 1,093.4 1,498.1 1,946.4

02 01 02 შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა 100.0 28.0 30.0 32.0
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02 02 წყლის სისტემის განვითარება 146.4 190.0 205.0 220.0

02 02 01 წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0

02 02 02 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია 146.4 190.0 205.0 220.0

02 02 02 01 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში 85.5 120.0 125.0 130.0

02 02 02 02 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში 60.9 70.0 80.0 90.0

02 03 გარე განათება 432.2 440.0 455.0 470.0

02 03  01 გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0

02 03  02 გარე განათების ექსპლოატაცია 432.2 440.0 455.0 470.0

02 03 02 01 გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში 227.2 230.0 235.0 240.0

02 03 02 02 გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში 205.0 210.0 220.0 230.0

02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 274.3 56.4 58.2 62.8

02 04 01 ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული
შენობის დემონტაჟი 0.0 0.0 0.0 0.0

02 04 02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების
კეთილმოწყობის ღონისძიებები 274.3 56.4 58.2 62.8

02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0

02 06 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და
მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა 0.0 0.0 0.0 0.0

02 07 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0

02 08 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 0.0 0.0 0.0 0.0

02 09 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 0.0 0.0 0.0 0.0

02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო
ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0

 
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დასახელება
კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 400.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის
მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  25 პროცენტი,
მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50
პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული
გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე
მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ
მომსახურებას.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და
მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი
საგზაო ინფრასტრუქტურა.
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ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01 300.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების
მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება,
ასევე პროგრამის ფარგლებში  უნდა განხორციელდეს  გარდამავალი პროექტების  დაფინანსება.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის
და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს
ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა
მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 
ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02 100.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პარალელურად
მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა  ვარგისი მდგომარეობის
შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში
არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის
მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე;  გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების
ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.  

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის
მდგომარეობაში

 
ბ) წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის დასახელება
კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 146.4

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის
სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის
24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება
მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ
ერთეულში პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი
გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების
მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის
დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო
რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
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მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი
გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 01 85.5

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის
სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება
და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება და  საჭიროების შესაბამისად
ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ
ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის
მიწოდება. 

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად
წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 
ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02 60.9

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში
ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის
განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის
ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ:
მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული
ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად
წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 
გ) გარე - განათება

პროგრამის დასახელება
კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 432.2

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული
შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი
ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში).

ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა,
რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც
კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს

http://www.matsne.gov.ge 19002002035104016462



 

გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -
გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის
ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო
ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის
ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის
საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი   პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

გ.ა) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 01 227.2

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული
შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი
ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის
ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7
ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 -     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების
გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 -    დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის
მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად
წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 
გ.ბ) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 02 205.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების
ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ
ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ
ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 -ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის
მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად
წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 
დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები
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ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02 274.3

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები,
რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული,ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო
პირობები. პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია,
სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

მუხლი 15. გარემოს დაცვა
გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დასაფინანსებლად
განისაზღვროს 998.8 ათასი ლარი.  გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი
რედაქციით:

ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

03 00 გარემოს დაცვა 999.8 976.0 990.0 1,005.0

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 827.0 805.0 812.0 825.0

03 01 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის
ტერიტორიაზე 507.0 485.0 490.0 500.0

03 01 02 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის
ტერიტორიაზე 320.0 320.0 322.0 325.0

03 02 ჩამდინარე წყლების მართვა 73.3 73.0 73.0 73.0

03 02 01 ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა 0.0 0.0 0.0 0.0

03 02 02 ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია 73.3 73.0 73.0 73.0

03 02 02 01 ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.
წალენჯიხაში 58.4 55.0 55.0 55.0

03 02 02 02 ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ.
ჯვარში 14.9 18.0 18.0 18.0

03 03 გამწვანების ღონისძიებები 75.5 70.0 75.0 77.0

03 03 01 გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში 60.5 60.0 65.0 65.0

03 03 02 გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში 15.0 10.0 10.0 12.0

03 04 უპატრონო ცხოველების ოპერირება 24.0 28.0 30.0 30.0

03 04 01 უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში 18.0 20.0 22.0 22.0

03 04 02 უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში 6.0 8.0 8.0 8.0
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ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის დასახელება
კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 827.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გადამზიდი მანქანები
ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის
ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის,
ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა)
ხელფასებს. 

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება და ნარჩენების  გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 
ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის

დასახელება

კოდი
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01 507.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ
ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის
ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების
გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54 
მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა,
რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად
აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით
ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა
სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება
ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების
ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი
ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და
დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ
პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი
ფუნქციონირება.

 
ა.ბ) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 02 320.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის და ფოცხო-ეწერის
ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის
ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას,
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან
გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიმართულებით ქ.ჯვარს ემსახურება 17  მეეზოვე
რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 70000კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც
ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი
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ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და
დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ
პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი
ფუნქციონირება.

 
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა

პროგრამის დასახელება
კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 73.3

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო
სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-
გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების
რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის
გამართული ფუნქიონირება.

 
ბ.ა) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 01 58.4

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო
სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-
გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების
რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.
აღნიშნული მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად განსახორციელებლად გათვალისწინებულია
სპეცტექნიკის (მეორადი ასინიზატორი) შეძენა.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული
ფუნქიონირება.

 
ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 02 14.9

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჯვარსა და ფოცხო ეწერის ტერიტორიაზე
საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო
ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით,
არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების
მომსახურება.
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მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული
ფუნქიონირება.

 
გ) გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება
კოდი

გამწვანების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 75.5

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების
გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა.
მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა,
მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა,
გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. პროგრამის ფარგლებში
ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2.
გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 
გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 01 60.5

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქალაქ წალენჯიხის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების
გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა.
მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა,
მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა,
გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 
გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 02 15.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქალაქ ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება.
აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. სკვერში
ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა.
არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა,
ექსლოატაცია და რემონტი.
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მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 
დ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება

 

პროგრამის დასახელება
კოდი

  უპატრონო ცხოველების ოპერირება
დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 24.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების
ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური
დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და
წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების
გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. პროგრამის ფარგლებში
ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე
2. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

დ.ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 01 18.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე უპატრონო
ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ
ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება:
მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან, 
უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 
დ.ბ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 02 6.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე უპატრონო
ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ
ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში,
გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო
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მუხლი 16. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 495.0 ათასი ლარი. განათლების
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და
მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

04 00 განათლება 2,495.0 2,425.0 2,430.0 2,435.0

04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2,475.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0

04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა
და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0

04 03 საჯარო სკოლების დაფინანსება 20.0 25.0 30.0 35.0

04 04 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0

04 05 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0

 
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება
კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 2475.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას
წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში
სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის,
ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია
უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის
საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და
ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო
გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~ მიხედვით
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის
მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით
დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული
ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური
ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა,
რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი
აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის
თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი საბოლოო

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო
პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის
სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების
უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის
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შედეგი ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში
დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება
სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

 
ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება
კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 20.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი/საჯარო სკოლები

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წალენჯიხის   მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის
ფინანსური დახმარების გაწევის საფუძველზე მოზარდებში კითხვის სწორი სტრატეგიისა და
კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, სკოლის
მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება მცირე ზომის სარემონტო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე იმ ღონისძიებების მხარდაჭერა როგორიცაა:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, სამეცნიერო
კონკურსების ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული
მცირე პროექტების დაფინანსება. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი
პედაგოგების დაჯილდოება. სკოლიდან გასული  იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების
უზრუნველყოფა, რომელებიც სკოლიდან გაირიცხნენ, ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით
არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა-ზოგადი განათლების მიღების
უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება; - მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების
განვითარება,  შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა,  სასწავლო-აკადემიური
დონის ამაღლება. - მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება.
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განათლების მსურველთა
მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის
ამაღლება

 

მუხლი 17. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად
აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ
გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც
სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი
წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას,
წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა
ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების
ჩატარება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის
დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 354.0 ათასი ლარი.  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი
რედაქციით:

ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები 1,354.0 1,275.0 1,317.0 1,355.0

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 572.0 580.0 600.0 620.0
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05 01 01  სპორტული ცენტრის დაფინანსება 285.0 290.0 300.0 310.0

05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ცენტრი 287.0 290.0 300.0 310.0

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 697.0 645.0 665.0 680.0

05 02 01  კულტურის ცენტრის დაფინანსება 525.0 480.0 490.0 500.0

05 02 02 სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 172.0 165.0 175.0 180.0

05 02 03  კულტურული ობიექტების მშენებლობა და
რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0

05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  35.0 30.0 30.0 30.0

05 04 ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა 50.0 20.0 22.0 25.0

 
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება
კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 572.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების
ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის
სავარჯიშოდ  შესაბამისი  პირობების  შექმნა  და ნიჭიერი სპორტსმენების  წახალისება.

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

ნიჭიერი ახალი თაობის და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დანერგვა.

 
ა.ა) სპორტული ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სპორტული ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 285.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპა(ა)იპ წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო
საგანმანატლებლო საარმზრდელო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას,ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე (69–
ბავშვი), კარატე 5 წრე (80–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (66– ბავშვი), კალათბურთი 3 წრე (36– ბავშვი), რაგბი
(25– ბავშვი) , მძლეოსნობა (16 – ბავშვი) , კრივი( 15–ბავშვი), ტაეკვანდო 2 წრე  ( 25– ბავშვი), 
ფრებურთი (25 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 367 ბავშვი,  სასპორტო
ცენტრში დასაქმებულია 51 კაცი, აქედან 25 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26
მწვრთნელი. პროგრამის მიზანია  სპორტის განვითარება ,მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან
ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების 
ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით,
სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება,
სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის
ჩამოყალიბება.
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მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი
დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის

ხელმისაწვდომი წრეებით.

 
ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 287.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური"

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების
ჩატარებისათვის:  ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო - გასახდელების მომზადება,
უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4
საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ
მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა
შესაბამის ტურნირებში

 
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის

დასახელება

კოდი
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 697.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა
კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა,  განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული
ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში  ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი
ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და  ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება. ტურიზმის
განვითარება.

 
ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 525.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის
ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა,
თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან,
ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურულ 
ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის
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ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-
გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი
თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“,
„ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების
და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.  ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი
გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს
ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც
დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები
სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში
ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული,
სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და
ღირებულებების ხელმისაწვდომობა

 
ბ.ბ) სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02 172.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო
განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლისგარეშე განათლებას  იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში
დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და
პედაგოგები). დაფინანსება 150000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 14
სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული
ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული
ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა'' სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის
მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა,
განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-
შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების  ჩატრება მუნიციპალიტეტში,
მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც  საქართველოს
სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ
პირობებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინასდება ა(ა)იპ სახელოვნებო-საგანმანატლებლო
ცენტრის მიმდინარე ხარჯები(ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის ორივე განყოფილება მუშაობს შეუფერხებლად.
დაკმაყოფილებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების
მოთხოვნა.სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ
კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

მუხლი 18. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის
განისაზღვროს 1,236.4  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და
მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური
უზრუნველყოფა 1,236.4 1,187.0 1,240.4 1,242.0

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 350.0 353.0 363.0 373.0

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 130.0 130.0 135.0 140.0

06 01 02
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო

დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების 100.0 115.0 118.0 120.0
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სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

06 01 03 ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება 30.0 30.0 32.0 35.0

06 01 04 თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების
ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა 30.0 25.0 25.0 25.0

06 01 05
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის

საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ
პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

50.0 48.0 48.0 48.0

06 01 06 აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაციის მხარდაჭერა 10.0 5.0 5.0 5.0

06 01 07 „საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით
გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0

06 01 09
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და

გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და
რეაბილიოტაცია

0.0 0.0 0.0 0.0

06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 472.0 443.0 453.0 448.0

06 02 01 მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები 70.0 50.0 50.0 50.0

06 02 02 ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი
დახმარება 25.0 30.0 35.0 40.0

06 02 03 საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით
ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება 25.0 30.0 30.0 30.0

06 02 04 მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა
ყოველთვიური ფულადი დახმარება 280.0 275.0 280.0 280.0

06 02 05 შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა
ფინანსური მხარდაჭერა 35.0 35.0 35.0 35.0

06 02 06 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი
დახმარება 10.0 10.0 10.0 10.0

06 02 07
საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი

მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა
ოჯახების ფულადი დახმარება

0.0 0.0 0.0 0.0

06 02 08 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა 17.0 10.0 10.0 0.0

06 02 09 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის
ღონისძიებების გატარება 3.0 1.0 1.0 1.0

06 02 10
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე
კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების
ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.0 2.0 2.0 2.0

06 02 11 სამამულო ომის ვეტერანთა ხელშეწყობის პროგრამა 5.0 0.0 0.0 0.0

06 03 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების
ფინანსური მხარდაჭერა 100.0 85.0 90.0 95.0

06 04 სარიტუალო მომსახურება 10.0 10.0 10.0 10.0

06 04 01 ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი 5.0 5.0 5.0 5.0

06 04 02 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი. 5.0 5.0 5.0 5.0
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06 05 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით
უზრუნველყოფა 280.0 290.0 300.0 310.0

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის
ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის

მიზნით ფულადი დახმარება

0.0 0.0 0.0 0.0

06 07 ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება 6.0 6.0 6.0 6.0

06 08 ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა 8.4 8.4 8.4 8.4

06 09 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 10.0 10.0 10.0 10.0

 
ა) ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის დასახელება
კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 350.0

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება
არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს
ითხოვს.ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განხორციელებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან
ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან
აცილებაში მდგომარეობს. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2. ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული
პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

3. ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

4. თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

5. მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით
შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

6. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

7. „საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების
თანადაფინანსება

8. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და
რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და
საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება
და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01 130.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"
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ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის
ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-
აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით
დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის
შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო
შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ
შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის
ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან 
დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის მეტად დაცული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 
ა.ბ) ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული
პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

პროგრამის დასახელება
კოდი ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით

დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების
თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02 100.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

   საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების
მიმწოდებლის ტარიფის  არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ 
შემთხვევავაში აღნიშნული  ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად  პაციენტის
თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო  დაზღვევით დაფინანსებულ  თანხაზე პროგრამა
ითვალისწინებს პაციენტის  გადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი  წესით:  თუ 
საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული  თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია,
დაფინანსდება პაციენტის  გადასახდელი  თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70% -ზე  ნაკლებია-
დაფინანსდება საყოველთაო  დაზღვევით დაფარული თანხის 25%. ამ ორივე  შემთხვევაში
პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 50 (ორმოცდაათი)  ლარი და ზემოთ,
არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა . პროგრამა  ასევე არ  ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით
100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით, ასევე კერძო დაზღვევით
დაფინანსებულთათანადაფინანსება  პროგრამა  ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო  წერილის 
გაცემას ,რომელიც  დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის  მიერ გაწეულ  მომსახურებაზე
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის  შემდეგ. საგარანტიო წერილის  გასაცემად  საჭიროა შესაბამისი
ჯანმრთელობის ცნობა ფ.N 100 და საყოველთაო  დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე
ინფორმაციის მატარებელი სხვა  დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს
სოციალური კომისია , ხოლო საგარანტიო  წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის  მერი. იშვიათ
შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო  მომსახურების შემდგომ არა უგვიანეს 3
თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი  შედეგი პროგრამით მოსარგებლე პირების ფინანსური დახმარება და მათი პირობების გაუმჯობესება.

 
ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით

უზრუნველყოფის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03 30.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა
დამატებით  საჭიროებენ ძვირად  ღირებული  მედიკამენტებით მკურნალობას.ბენფიციართა შერჩევა
ხდება სოციალური  კომისიის  მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად
მოწოდებული  მონაცემების გათვალისწინებით ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის
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მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ 100 და პირადი  საბანკო  ანგარიში. საჭიროების  შემთხვევაში ოჯახის 
წევრის ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია . პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ
ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე  50
ლარის  ჩარიცხვას. პროგრამა ამ ეტაპზე გათვლილია 45 ბენეფიციარზე

მოსალოდნელი  შედეგი პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 
ა.დ) თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება
კოდი

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების
ფინანსური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01  04 30.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

   პროგრამის ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული  არიან თირკმლის  დიალიზის
სახელმწიფო პროგრამაში და პროცედურის ჩასატარებლად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება
სხვა  ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს  თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო
ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას. ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს
პირადობის  მოწმობის  ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ფN 100 და
პირადი  საბანკო ანგარიში აღნიშნულ  დოკუმენტაციას განიხილავს და  შესაბამის  გადაწყვეტილებას
ღებულობს სოციალური  კომისია, პროგრამა გათვალისწინებულია 20 ბენეფიციარზე (დიალოგის
სხვადასხვა პერიოდში დაწყების გათვალისწინებით)

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 
ა.ე) მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით
შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე
იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 05 50.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის  ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული  არიან იშვიათი
დაავადებებით (გაფანტული სკლეროზი , სირინგომიელია, მოტონეირონთა დაავადება,
ლეიკემია(ლეიკოზი), სისტემური სკლოროდერმი, პარკისონის დაავადება, კუნთთა პროგრესული
დისტროფია, აუტო იმუნური ჰეპატიტი და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ
ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას. ბენეფიციარმა  უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი 
დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე, ან წინა წლის ფ N 100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად,
ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის  მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო 
ანგარიში. პროგრამა ითვალისწინებს: თითოეულ  ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო 
ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას გარდა პარკისონით დაავადებულებისა,
პარკისონით დაავადებულ პაციენტებზე კი  ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად 
ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვას. აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის 
გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035104016462



 
ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება
კოდი

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის
მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06 10.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა  მშობლები
წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი
„საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული
დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის
დამადასტურებელ ფ N 100, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის
პირადობის ასლს. აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუძველზე
წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის
მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის
დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ
გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 472.0

 
ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 70.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა  მოქალაქეებზე (ოჯახებზე), რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და
სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ, წელიწადში ერთხელ, ითვალისწინებს
ფულადი დახმარების გაწევას 50 -დან 200-ლარამდე, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი
ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-
ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში. აღნიშნული ლიმიტის
ფარგლებში გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარები გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას
ღებულობს სოციალური კომისია.

მოსალოდნელი  შედეგი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
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ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 25.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ
შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის
გაორმაგებით, ასევე გაორმაგდება მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს
ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის
შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული საჯარო რეესტრიდან. დაფინანსება მოხდება სოციალური
კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის
ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა. ტყუპების შეძენისას ასევე გაიცემა
გაორმაგებით მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაშიც.

მოსალოდნელი  შედეგი
ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 
ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური)
დახმარება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან

არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03 25.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები
(ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) აფხაზეთისა
და რვა აგვისტოს საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის
დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელთა ოჯახები. სტატუსის
შესაბამისად სხვადასხვა საზეიმო დღესთან დაკავშირებით ბენეფიციართა შერჩევას და თითოეულ
ბენეფიციარზე წელიწადში ერთხელ გასაცემი ფულადი და მატერიალური დახმარების ოდენობას
განსაზღვრავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური კომისია ბენეფიციართა სიებისა და
შესაბამისი მონაცემების მიღება ხდება მომსახურების სააგენტოდან ან/და ადმინისტრაციულ
ერთეულში მერიის წარმომადგენლებიდან..

 
ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური

ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04 280.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

       პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ
მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან  მეტი   შვილი და წარმოადგენენ შვილების
დაბადების  მოწმობის  ასლებს, მშობლების ქორწინების მოწმების ასლს - ასეთის  არსებობის
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ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის  პირადობის  მოწმობის  ასლს და პირად  საბანკო  ანგარიშის 
ნომერს . მრავალ  შვილიანი  ოჯახებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა სიღარიბის ზღვარს მიღმა
მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 ქულაზე დაბალია და 2019 წლის 1 იანვრიდან
თითოეულ არასრულწლოვანზე სახელმწიფოს მიერ დაენიშნათ 50 ლარი, ყოველთვიურად გაიცეს 30
ლარი, ხოლო ოჯახებზე 100000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულით თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე
ყოველთვიურად  გაიცეს დახმარება  50  ლარის  ოდენობით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
განხილვის  საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

 
ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური

მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05 35.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში 100000 -ზე დაბალი სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებულ პირებს , რომლებიც არ  არიან
ასაკით პენსიონერები და  წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა ) შემოწმების 
აქტის  ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად  გამოხატული (I  ჯგუფი) და  არიან სახლს (ეტლით 
მოსარგებლე), ან საწოლს  მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ  მომვლელს .ასევე ჯამრთელობის ფ
N100 მუდმივად  მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის  ასლს ,სარეიტინგო 
ქულის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, პირად  საბანკო  ანგარიშს. საჭიროების  შემთხვევაში
ბენეფიციარის უფლებამოსილი  პირის პირადობის  მოწმობის  ასლს და საბანკო  ანგარიშს.
დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ოდენობის 
თანხის  ჩარიცხვით , მოხდება სოციალური  კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი 
დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ. პროგრამა გათვალისწინებულია 25 ბენეფიციარზე (პროგრამაში
სხვადასხვა პერიოდში ჩართვის გათვალისწინებით)

 
ბ.ვ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06 10.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები,რომლებიც სოციალური 
მომსახურების სააგენტოდან  წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს ,დაბადების 
მოწმობის  ასლს, პირადობის მოწმობის  ასლს, ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის
დამადასტურებელ  დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და  პირად ანგარიშს. პროგრამა
ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ  ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობის
დახმარების მეურვის პირად  ანგარიშზე ჩარიცხვას.  აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ
დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

 
ბ.ზ) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა

ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08 17.0
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ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მერიის მიერ
მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში
მათთვის საცხოვრებელი ფართების დაქირავებით. (არაუმეტეს 200 ლარისა თვეში)

 
ბ.თ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09 3.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა ერთჯერადად
200 ლარის ოდენობით

 
ბ.ი) სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების
ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ
მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური

ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10 2.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის  სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ
მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მხარდაჭერას, რომლებსაც მკურნალობა  უგრძელდებათ ბინაზე 
და ხანგრძლივად საჭიროებენ მეთვალყურეობასა და ზრუნვას. წარმოდგენილი სამედიცინო ფორმა
N100 საფუძველზე  სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ამ კატეგორიის ოჯახზე
ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარი.

 
ბ.კ) სამამულო ომის ვეტერანთა ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სამამულო ომის ვეტერანთა ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11 5.0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

დიდი სამამაულო ომის მონაწილის კომუნალური მომსახურების სუბსიდირება. ბენეფიციარის მიერ
წარდგენილი ქვითრების მიხედვით კომუნალური გადასახადების (დენი,წყალი,გაზი) ანაზღაურება
უნაღდო ანგარიშსწორებით. პროგრამის განხორციელების აუცილებელი პირობა: ყოვეთვიურად 
კომუნალური გადასახადების ქვითრების წარდგენა. პროგრამის ყოველთვიური ღირებულება - 300
ლარამდე.
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გ) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება
კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

  06 03 100.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი) იშვიათი გამონაკლისისი
შემთხვევაში მეწყერი, ქარბუქი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, დენადი გრუნტი) შედეგად დაზარალებული
ოჯახების ფულადი დახმარება. პოგრამის ფარგლებში განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის
დაზიანება, ხანძრით დაზიანების გარდა იშვიათი გამონაკლისის სახით განიხილება აღნიშნული
მოვლენების გამო არა მზარდად დაზიანებული, არამედ მოულოდნელად სტიქიის გამო
საცხოვრებლის იმ დონით დაზიანება, რომ ის გამოუსადეგარია საცხოვრებლად. დაზიანება
პირობითათ იყოფა ოთხ  კატეგორიად: 1) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება;
2) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის სრული დაზიანება;  3) სახლის ნაწილობრივი
დაზიანება; 4) დამხმარე ნაგებობის (ე.წ. სამზადი (როგორც ხის, ასევე კაპიტალური,
 ერთსართულიანი ნაგებობა, რომელიც ძირითადი საცხოვრებელი სახლისგან არის
განცალკავებული)) დაზიანება.

  დაზარალებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიით
დაზარალებულის ამსახველი ფოტო მასალა, მუნიციპალიტეტის მერის წამომადგენლის
შუამდგომლობა დაზარალებულის ახლო მეზობლების დამოწმებით, საჭიროების შემთხვევაში
შესაბამისი სტრუქტურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტი, დაზარალებული პირის პირადობის
მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგომ
დახმარების გაწევაზე და გასაწევი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური
კომისია. I კატეგორია - 15000 ლარამდე, II კატეგორია - 10000 ლარამდე  III კატეგორია - 5000
ლარამდე. IV-კატეგორია-3000 ლარამდე. დახმარება გაეწევა მხოლოდ მიმდინარე წელს
დაზარალებულ ოჯახებს.

მოსალოდნელი შედეგი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 
დ) სარიტუალო მომსახურება

პროგრამის დასახელება
კოდი

სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

  06 04 10.0

 
დ.ა) ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

პროგრამის დასახელება
კოდი

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 01 5.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არსებული  კანონმდებლობით  დადგენილი გარდაცვლილი  დიდი
სამამულო ომის  მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა  და იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო
ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას. გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა
ოჯახებზე გაიცემა 100 ლარის ოდენობის ფულადი  დახმარება. სხვა ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში
- 250 ლარი. გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს  ცნობა  გარდაცვალების შესახებ.
გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გარდაცვლილთან ნათესაური
კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის 
ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში. აღნიშნული  დოკუმენტაციის განხილვის  შემდეგ დახმარების
თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს  სოციალური  კომისია.
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დ.ბ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

პროგრამის დასახელება
კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 02 5.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის მიზანია უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო
ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა.

 
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება
კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 05 280.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ქ.წალენჯიხასა და
ქ.ჯვარში 2 უმწეოთა სასადილოს მეშვეობით, ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი ყოველდღიური
ერთჯერდი კვებითი უზრუნველყოფის მიზნით ემსახურება 224 ბენეფიციარს,(112-ი
ქ.წალენჯიხაში,112-ი ქ.ჯვარში)ეტაპობრივად საჭიროების შემთხვევაში  ხორციელდება
ბენეფიციარების შეცვლა ჯამურად 224 ბენეფიციარის ფარგლებში. ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების
სახლი-ს მიერ ყოველი წლის დასაწყისში(ზოგჯერ შუალედურად) ხდება ბენეფიციარების
სოციალური სარეიტინგო ქულების გადამოწმება წალენჯიხის სოციალური სააგენტოს
მეშვეობით.ბენეფიციართა შერჩევა ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის
25 დეკემბრისN106 განკარგულების საფუძველზე შემდეგი კრიტერიუმებით; იშვიათი გამონაკლისის
გარდა ბენეფიციარი უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სოციალური სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000-
ს,ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება;1.საპენსიო ასაკს,2.ოჯახში შრომისუუნარო
წევრების(ინვალიდების)ყოლას,3.დედმამით ობოლ ბავშვებს,4.საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, 5.გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების
ოჯახის წევრებს.იშვიათი გამონაკლისისის შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებთან ქ.წალენჯიხასა
და ქ.ჯვარში შეთანხმებით, მათი წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე ხდება იმ
ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფაზე აყვანა რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზების  გამო არ
გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა მაგრამ იმყოფებიან ცუდ ეკონომიკურ პირობებში ან  არიან
სოციალური სარეიტინგო ქულების დათვლის პროცესში.ბენეფიციართათვის სადღესასწაულო
დღეებში (საახალწლოდ და სააღდგომოდ) განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გადაცემა.

 
ვ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება
კოდი  

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 09 10.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების,
მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების
მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების,
მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების,  იგპ პირების
საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და
დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას  ინფორმირებას
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პროგრამის აღწერა და
მიზანი

გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე,
სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე.  იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი
სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული
გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და
ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის
ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია
მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო
ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული
ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

 

მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 00
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს
უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის
სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ
შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა
კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ორგ.კოდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი 3,753.0 4,147.1 4,341.8 4,534.5

01 01 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება 3,301.0 3,697.1 3,895.8 4,216.5

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 885.0 995.5 1,010.5 1,025.5

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,285.0 2,556.6 2,740.3 3,046.0

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 111.0 130.0 130.0 130.0

01 01 04 მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული
განვითარება 20.0 15.0 15.0 15.0

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 452.0 450.0 446.0 318.0

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 100.0 100.0 100.0 100.0

01 02 02 სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფინანსური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 1.0 1.0

01 02 03 მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა 291.0 284.0 280.0 152.0

01 02 04 სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი
სამუშაოები 10.0 10.0 10.0 10.0

01 02 05 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა
საქმიანობის და ტურიზმის  ხელშეწყობა 50.0 55.0 55.0 55.0

01 02 06 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ
ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0

 
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება
კოდი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 3 301.0
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პროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს  გამართულ
ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური
ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების
გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა.

 
ა.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის დასახელება
კოდი

  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 03 111.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა.
წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა
გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  (ქ. თბილისში)

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.

 
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

პროგრამის დასახელება
კოდი

მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 04 20.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია  ( ადმინისტრაციული სამსახური)

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის
მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების
სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების
პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319
დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი
სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის
ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო
მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი
შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების
სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის
ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული საჯარო
მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი
ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული
მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

 
ბ) მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა

პროგრამის
დასახელება

კოდი
მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა

დაფინანსება
 ათას ლარში
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01 02 03 291.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების  დადგენილ ვადებში
დაფარვა

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 
გ) სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

პროგრამის დასახელება
კოდი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 04 10.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით
განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და
მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა,
აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური  განკარგვა და შემოსავლების  ზრდა მიწის საკუთრებიდან

 
დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება
კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და
ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02   05 50.0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში გასამართ საერთაშორისო
ეკონომიკურ ფორუმებში და გამოფენებში  მონაწილეობა,  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ
საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში,
ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. ასევე, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების
ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -
,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება,

თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
მიხედვით თანდართული რედაქციით:
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ორგ. კოდი დასახელება 2020 წლის
ფაქტი 2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

 
წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტი 17,460.9 20,857.2 11,091.1 225.0 10,866.1

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 162.0 0.0 162.0

 
ხარჯები 9,052.0 12,444.1 10,520.1 225.0 10,295.1

 
შრომის ანაზღაურება 1,928.6 2,058.0 2,342.0 78.0 2,264.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 8,228.9 8,219.6 361.0 0.0 361.0

 
ვალდებულებების კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

01 00 მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯი 3,139.2 3,301.6 3,753.0 100.0 3,653.0

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 162.0 0.0 162.0

 
ხარჯები 2,920.6 2,998.1 3,507.0 100.0 3,407.0

 
შრომის ანაზღაურება 1,928.6 2,058.0 2,342.0 78.0 2,264.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 38.7 110.0 36.0 0.0 36.0

 
ვალდებულებების კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

01 01
წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

2,743.2 2,932.0 3,301.0 100.0 3,201.0

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 162.0 0.0 162.0

 
ხარჯები 2,704.6 2,822.0 3,265.0 100.0 3,165.0

 
შრომის ანაზღაურება 1,928.6 2,058.0 2,342.0 78.0 2,264.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 38.7 110.0 36.0 0.0 36.0

 
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 01 01 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო 663.0 720.0 885.0 0.0 885.0

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 34.0   34.0

 
ხარჯები 662.4 720.0 875.0 0.0 875.0

 
შრომის ანაზღაურება 433.4 480.0 586.0 0.0 586.0
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არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.7 0.0 10.0 0.0 10.0

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,964.8 2,092.0 2,285.0 0.0 2,285.0

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0   121.0

 
ხარჯები 1,926.8 1,982.0 2,259.0 0.0 2,259.0

 
შრომის ანაზღაურება 1,416.4 1,500.0 1,670.0 0.0 1,670.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 38.0 110.0 26.0 0.0 26.0

 
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და
გაწვევის სამსახური 100.4 105.0 111.0 100.0 11.0

 
მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0   7.0

 
ხარჯები 100.4 105.0 111.0 100.0 11.0

 
შრომის ანაზღაურება 78.8 78.0 86.0 78.0 8.0

01 01 04
მუნიციპალიტეტის საჯარო
მოხელეთა პროფესიული

განვითარება
15.0 15.0 20.0 0.0 20.0

 
ხარჯები 15.0 15.0 20.0 0.0 20.0

01 02 საერთო დანიშნულების
ხარჯები 396.0 369.6 452.0 0.0 452.0

 
ხარჯები 216.0 176.1 242.0 0.0 242.0

 
ვალდებულებების კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 22.0 0.3 100.0 0.0 100.0

 
ხარჯები 22.0 0.3 100.0 0.0 100.0

01 02 02

სასამართლოს
გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა

0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

 
ხარჯები 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

01 02 03 მგფ-ისა და სხვა
ვალდებულებების დაფარვა 305.0 300.8 291.0 0.0 291.0

 
ხარჯები 125.0 107.3 81.0 0.0 81.0

 
ვალდებულებების კლება 180.0 193.5 210.0 0.0 210.0

01 02 04
სასოფლო-სამეურნეო მიწის
საკადასტრო აზომვითი

სამუშაოები
10.0 7.5 10.0 0.0 10.0

 
ხარჯები 10.0 7.5 10.0 0.0 10.0
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01 02 05

სოფლის მეურნეობის
განვითარების, მეწარმეთა
საქმიანობის და ტურიზმის 

ხელშეწყობა

0.0 40.0 50.0 0.0 50.0

 
ხარჯები 0.0 40.0 50.0 0.0 50.0

01 02 06

საგანგებო
მდგომარეობასთან
დაკავშირებულ

ღონისძიებათა მიზნობრივი
პროგრამა

59.0 20.0 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 59.0 20.0 0.0 0.0 0.0

02 00 ინფრასტრუქტურის
განვითარება 6,342.3 11,424.2 1,252.9 0.0 1,252.9

 
ხარჯები 673.4 3,615.4 952.9 0.0 952.9

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 5,668.9 7,808.8 300.0 0.0 300.0

 
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება 3,976.3 6,073.1 400.0 0.0 400.0

 
ხარჯები 25.0 25.0 100.0 0.0 100.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 3,951.3 6,048.1 300.0 0.0 300.0

 
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 01 01
გზებისა და ხიდების

მშენებლობა და
რეაბილიტაცია

3,951.3 6,048.1 300.0 0.0 300.0

 
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 3,951.3 6,048.1 300.0 0.0 300.0

 
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 01 02 შიდა გზების და ხიდ-
ბოგირების მოვლა-შენახვა 25.0 25.0 100.0 0.0 100.0

 
ხარჯები 25.0 25.0 100.0 0.0 100.0

02 02 წყლის სისტემის
განვითარება 516.4 816.1 146.4 0.0 146.4

 
ხარჯები 164.0 210.2 146.4 0.0 146.4

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 352.4 605.9 0.0 0.0 0.0

02 02 01
წყლის სისტემის
მშენებლობა და
რეაბილიტაცია

351.2 605.9 0.0 0.0 0.0

არაფინანსური აქტივების
ზრდა 351.2 605.9 0.0 0.0 0.0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035104016462



 

02 02 02 წყლის სისტემების
ექსპლოატაცია 165.2 210.2 146.4 0.0 146.4

 
ხარჯები 164.0 210.2 146.4 0.0 146.4

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

02 02 02 01
წყლის სისტემების
ექსპლოატაცია ქ.
წალენჯიხაში

86.0 121.0 85.5 0.0 85.5

 
ხარჯები 86.0 121.0 85.5 0.0 85.5

02 02 02 02 წყლის სისტემების
ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში 79.2 89.2 60.9 0.0 60.9

 
ხარჯები 78.0 89.2 60.9 0.0 60.9

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

02 03 გარე განათება 451.9 624.4 432.2 0.0 432.2

 
ხარჯები 338.7 493.0 432.2 0.0 432.2

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 113.2 131.4 0.0 0.0 0.0

02 03  01 გარე განათების ქსელის
მოწყობა,  რეაბილიტაცია 131.9 131.4 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 113.2 131.4 0.0 0.0 0.0

02 03  02 გარე განათების
ექსპლოატაცია 320.0 493.0 432.2 0.0 432.2

 
ხარჯები 320.0 493.0 432.2 0.0 432.2

02 03 02 01
გარე განათების
ექსპლოატაცია ქ.
წალენჯიხაში

195.0 280.0 227.2 0.0 227.2

 
ხარჯები 195.0 280.0 227.2 0.0 227.2

02 03 02 02 გარე განათების
ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში 125.0 213.0 205.0 0.0 205.0

 
ხარჯები 125.0 213.0 205.0 0.0 205.0

02 04 კეთილმოწყობის
ღონისძიებები 33.5 11.0 274.3 0.0 274.3

 
ხარჯები 33.5 0.0 274.3 0.0 274.3
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02 04 01

ქ. წალენჯიხის ცენტრში
არსებული

ადმინისტრაციული
შენობის დემონტაჟი

33.5 0.0 0.0 0.0 0.0

  ხარჯები 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0

02 04 02

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიების
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები

0.0 11.0 274.3 0.0 274.3

  ხარჯები 0.0 0.0 274.3 0.0 274.3

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0

02 05 სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 644.0 647.7 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 644.0 647.7 0.0 0.0 0.0

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების
გადახურვა, ფასადების და
მიმდებარე ტერიტორიების

კეთილმოწყობა

130.2 2,945.2 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 112.2 2,887.2 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 18.0 58.0 0.0 0.0 0.0

02 10

სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო და

საპრევენციო
ღონისძიებების
დაფინანსება

590.0 306.7 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 590.0 306.7 0.0 0.0 0.0

03 00 გარემოს დაცვა 901.1 911.1 999.8 0.0 999.8

 
ხარჯები 901.1 911.1 999.8 0.0 999.8

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 01 დასუფთავება და
ნარჩენების გატანა 750.4 758.4 827.0 0.0 827.0

 
ხარჯები 750.4 758.4 827.0 0.0 827.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 01 01
დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა ქ.
წალენჯიხის ტერიტორიაზე

485.5 469.5 507.0 0.0 507.0
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ხარჯები 485.5 469.5 507.0 0.0 507.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 01 02
დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა ქ. 
ჯვარის ტერიტორიაზე

264.9 288.9 320.0 0.0 320.0

 
ხარჯები 264.9 288.9 320.0 0.0 320.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 02 ჩამდინარე წყლების მართვა 67.5 67.5 73.3 0.0 73.3

 
ხარჯები 67.5 67.5 73.3 0.0 73.3

03 02 02
ჩამდინარე წყლების
მართვის სისტემის
ექსპლოატაცია

67.5 67.5 73.3 0.0 73.3

 
ხარჯები 67.5 67.5 73.3 0.0 73.3

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების
მართვის სისტემის
ექსპლოატაცია ქ.
წალენჯიხაში

55.5 55.5 58.4 0.0 58.4

 
ხარჯები 55.5 55.5 58.4 0.0 58.4

03 02 02 02
ჩამდინარე წყლების
მართვის სისტემის

ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
12.0 12.0 14.9 0.0 14.9

 
ხარჯები 12.0 12.0 14.9 0.0 14.9

03 03 გამწვანების ღონისძიებები 60.0 60.0 75.5 0.0 75.5

 
ხარჯები 60.0 60.0 75.5 0.0 75.5

03 03 01 გამწვანების ღონისძიებები
ქ. წალენჯიხაში 55.0 55.0 60.5 0.0 60.5

 
ხარჯები 55.0 55.0 60.5 0.0 60.5

03 03 02 გამწვანების ღონისძიებები
ქ. ჯვარში 5.0 5.0 15.0 0.0 15.0

 
ხარჯები 5.0 5.0 15.0 0.0 15.0

03 04 უპატრონო ცხოველების
ოპერირება 23.2 25.2 24.0 0.0 24.0

 
ხარჯები 23.2 25.2 24.0 0.0 24.0

03 04 01 უპატრონო ცხოველების
ოპერირება ქ წალენჯიხაში 19.7 19.7 18.0 0.0 18.0

 
ხარჯები 19.7 19.7 18.0 0.0 18.0

03 04 02 უპატრონო ცხოველების
ოპერირება ქ. ჯვარში 3.5 5.5 6.0 0.0 6.0
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ხარჯები 3.5 5.5 6.0 0.0 6.0

04 00 განათლება 4,116.2 2,701.0 2,495.0 0.0 2,495.0

 
ხარჯები 2,335.0 2,668.6 2,495.0 0.0 2,495.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,781.2 32.4 0.0 0.0 0.0

04 01 სკოლამდელი განათლების
დაფინანსება 1,790.0 2,060.0 2,475.0 0.0 2,475.0

 
ხარჯები 1,790.0 2,060.0 2,475.0 0.0 2,475.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებს
მშენებლობა და
რეაბილიტაცია

748.5 27.9 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 748.5 27.9 0.0 0.0 0.0

04 03 საჯარო სკოლების
დაფინანსება 16.7 25.0 20.0 0.0 20.0

 
ხარჯები 16.7 25.0 20.0 0.0 20.0

04 04
საჯარო სკოლების

მოსწავლეთა ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა

528.3 583.6 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 528.3 583.6 0.0 0.0 0.0

04 05
საჯარო სკოლების მცირე

სარეაბილიტაციო
სამუშაოების დაფინანსება

1,032.7 4.5 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,032.7 4.5 0.0 0.0 0.0

05 00
კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები
1,553.7 1,353.1 1,354.0 0.0 1,354.0

 
ხარჯები 1,038.4 1,101.0 1,329.0 0.0 1,329.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 515.3 252.1 25.0 0.0 25.0

05 01 სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა 469.4 515.0 572.0 0.0 572.0

 
ხარჯები 469.4 510.0 572.0 0.0 572.0

05 01 01 სპორტული ცენტრის
დაფინანსება 229.0 250.0 285.0 0.0 285.0

 
ხარჯები 229.0 250.0 285.0 0.0 285.0

05 01 02 ფეხბურთის განვითარების
ცენტრი 240.4 260.0 287.0 0.0 287.0
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ხარჯები 240.4 260.0 287.0 0.0 287.0

05 02 კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა 1,054.3 808.1 697.0 0.0 697.0

 
ხარჯები 539.0 561.0 672.0 0.0 672.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 515.3 247.1 25.0 0.0 25.0

05 02 01 კულტურის ცენტრის
დაფინანსება 404.0 411.0 525.0 0.0 525.0

 
ხარჯები 404.0 411.0 500.0 0.0 500.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0

05 02 02
სახელოვნებო-

საგანმანათლებლო ცენტრის
დაფინანსება

135.0 150.0 172.0 0.0 172.0

 
ხარჯები 135.0 150.0 172.0 0.0 172.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05 02 03
კულტურული ობიექტების

მშენებლობა და
რეაბილიტაცია

515.3 247.1 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 515.3 247.1 0.0 0.0 0.0

05 03
რელიგიური

ორგანიზაციების
ხელშეწყობა

30.0 20.0 35.0 0.0 35.0

 
ხარჯები 30.0 20.0 35.0 0.0 35.0

05 04 ახალგაზრდული
პროგრამების ხელშეწყობა 0.0 10.0 50.0 0.0 50.0

 
ხარჯები 0.0 10.0 50.0 0.0 50.0

06 00

მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა დაცვა და 

სოციალური
უზრუნველყოფა

1,408.5 1,166.3 1,236.4 125.0 1,111.4

 
ხარჯები 1,183.6 1,150.0 1,236.4 125.0 1,111.4

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 508.6 308.3 350.0 125.0 225.0

 
ხარჯები 283.7 292.0 350.0 125.0 225.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

06 01 01 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება 125.0 120.0 130.0 125.0 5.0
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ხარჯები 125.0 120.0 130.0 125.0 5.0

06 01 02

ჯანმრთელობის
ცვლილებით გამოწვეული
საყოველთაო დაზღვევით

დაფინანსებული
პაციენტების

სტაციონარული
მომსახურების

თანადაფინანსება

77.0 80.0 100.0 0.0 100.0

 
ხარჯები 77.0 80.0 100.0 0.0 100.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა
ფსიქოტროპიული
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფის

დაფინანსება

20.4 22.0 30.0 0.0 30.0

 
ხარჯები 20.4 22.0 30.0 0.0 30.0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე
მყოფი პაციენტების
ტრანსპორტირების

ფინანსური
უზრუნველყოფა

19.0 21.0 30.0 0.0 30.0

 
ხარჯები 19.0 21.0 30.0 0.0 30.0

06 01 05

მუდმივად ან/და
სისტემატურად

მკურნალობის საჭიროების
მქონე იშვიათი

დააავადებებით შეპყრობილ
პირთა ფინანსური

მხარდაჭერა

42.4 44.0 50.0 0.0 50.0

 
ხარჯები 42.4 44.0 50.0 0.0 50.0

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის
აშლილობის მქონე ბავშვთა

რეაბილიტაციის
მხარდაჭერა

0.0 5.0 10.0 0.0 10.0

 
ხარჯები 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0

06 01 07

„საქართველო C ჰეპატიტის
გარეშე“ სახ. პროგრამით
გათვალისწინებული

კვლევების
თანადაფინანსება

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და

გადაუდებელი დახმარების
ცენტრის მშენებლობა და

რეაბილიოტაცია

224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

 
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 224.9 16.3 0.0 0.0 0.0

06 02 მოსახლეობის სოციალური
უზრუნველყოფა 435.7 475.9 472.0 0.0 472.0

 
ხარჯები 435.7 475.9 472.0 0.0 472.0
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06 02 01 მოქალაქეთა ერთჯერადი
ფულადი დახმარებები 87.0 99.9 70.0 0.0 70.0

 
ხარჯები 87.0 99.9 70.0 0.0 70.0

06 02 02
ახალშობილთა ოჯახების
ერთჯერადი ფულადი

დახმარება
24.0 25.0 25.0 0.0 25.0

 
ხარჯები 24.0 25.0 25.0 0.0 25.0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ
დღეებთან დაკავშირებით
ფულადი ან არაფულადი
(მატერიალური) დახმარება

22.7 25.0 25.0 0.0 25.0

 
ხარჯები 22.7 25.0 25.0 0.0 25.0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების
არასრულწლოვანთა

ყოველთვიური ფულადი
დახმარება

244.0 263.0 280.0 0.0 280.0

 
ხარჯები 244.0 263.0 280.0 0.0 280.0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის
საჭიროების მქონე

ავადმყოფთა ფინანსური
მხარდაჭერა

29.5 33.0 35.0 0.0 35.0

 
ხარჯები 29.5 33.0 35.0 0.0 35.0

06 02 06
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა
ყოველთვიური ფულადი

დახმარება
10.0 10.0 10.0 0.0 10.0

 
ხარჯები 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და
სამსახურებრივი

მოვალეობის შესრულების
დროს დაღუპულთა
ოჯახების ფულადი

დახმარება

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 02 08

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან

იძულებით
გადაადგილებულ პირთა
ხელშეწყობის პროგრამა

16.8 17.0 17.0 0.0 17.0

 
ხარჯები 16.8 17.0 17.0 0.0 17.0

06 02 09
ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვის

ღონისძიებების გატარება
0.6 1.0 3.0 0.0 3.0

 
ხარჯები 0.6 1.0 3.0 0.0 3.0

06 02 10

სტაციონარული
მკურნალობის შემდგომ
ბინაზე კომატოზურ

მდგომარეობაში მყოფი
პაციენტების ოჯახების

1.2 2.0 2.0 0.0 2.0
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ყოველთვიური ფინანსური
მხარდაჭერა

 
ხარჯები 1.2 2.0 2.0 0.0 2.0

06 02 11 სამამულო ომის ვეტერანთა
ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

  ხარჯები 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

06 03
სტიქიის შედეგად

დაზარალებული ოჯახების
ფინანსური მხარდაჭერა

67.0 104.7 100.0 0.0 100.0

 
ხარჯები 67.0 104.7 100.0 0.0 100.0

06 04 სარიტუალო მომსახურება 3.4 6.0 10.0 0.0 10.0

 
ხარჯები 3.4 6.0 10.0 0.0 10.0

06 04 01 ვეტერანთა და დევნილთა
დაკრძალვის ხარჯი 3.4 5.0 5.0 0.0 5.0

 
ხარჯები 3.4 5.0 5.0 0.0 5.0

06 04 02 უპატრონო მიცვალებულთა
დაკრძალვის ხარჯი. 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0

 
ხარჯები 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0

06 05
სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის კვებით

უზრუნველყოფა
222.0 230.0 280.0 0.0 280.0

 
ხარჯები 222.0 230.0 280.0 0.0 280.0

 
არაფინანსური აქტივების

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 06

ოკუპირებულ
ტერიტორიებთან გამყოფი

ხაზის მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები

ოჯახებისათვის ზამთრის
პერიოდში გათბობით

უზრუნველყოფის მიზნით
ფულადი დახმარება

153.6 19.2 0.0 0.0 0.0

 
ხარჯები 153.6 19.2 0.0 0.0 0.0

06 07
ა(ა)იპ „კეთილი

სამარიტელი“-2014
თანადაფინანსება

6.0 6.0 6.0 0.0 6.0

 
ხარჯები 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0

06 08 ვეტერანთა საბჭოს
ხელშეწყობა 7.2 7.2 8.4 0.0 8.4

 
ხარჯები 7.2 7.2 8.4 0.0 8.4

06 09 გენდერული თანასწორობის
ხელშეწყობა 5.0 9.0 10.0 0.0 10.0
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  ხარჯები 5.0 9.0 10.0 0.0 10.0

 

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო
ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები
პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 23
2022 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით
განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი
ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 
მუხლი 24
          წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების
განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის
სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3
სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი
კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით
მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების
შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის
პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე
გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 27
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან
დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული
თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და
მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე
მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს
მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება,
რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 28
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო
სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 29
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 225.00  ათასი ლარი მიიმართოს:
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ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  125.0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო
სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში
შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი
მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის
ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 30
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი
ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის
მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 
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N
სამართლებრივი 

ფორმა (სსიპ, ა(ა)იპ, 
შპს)

ორგანიზაციის დასახელება
2022 წლის 

დამტკიცებული 
ბიუჯეტი

1 ა(ა)იპ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო-

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 
მართვის ცენტრი

2475000

2 ა(ა)იპ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ფეხბურთის ცენტრი სპორტული კლუბი 
სქური

287000

3 ა(ა)იპ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 
სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო 

საგანმანათლებლო სააღმზრდელო 
ცენტრი

285000

4 ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი 525000

5 ა(ა)იპ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ქ.წალენჯიხის დასუფთავებისა და 
კეთილმოწყობის სამსახური

1060000

6 ა(ა)იპ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და 
კეთილმოწყობის სამსახური

617000

7 ა(ა)იპ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი
130000

8 ა(ა)იპ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

სახელოვნებო–საგანმანათლებლო 
ცენტრი

172000

9 ა(ა)იპ ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი 280000
10 შპს ლიის საექიმო ამბულატორია 7200





დასაქმებულთა 
რაოდენობა 

(შტატგარეშეთა 
ჩათვლით)

დასაქმებულთა 
შრომის 

ანაზღაურება 
(შტატგარეშეთა 

ჩათვლით)

369 2078040

40 245000

51 252360

112 459780

115 640368

64 343140

16 120320

36 142920

13 84360
3 6200





         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

244/3-87/22
17-01-2022

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიას

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი

2. ასევე გთხოვთ  მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

ყველა სსიპ-ის, ა(ა)იპ-ის და შპს-ს შესახებ თანდართული ფორმის შესაბამისად. 

გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	92-92220398
თარიღი:	08/02/2022
პინი:	5983

	

ლაგოდეხის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსული	 თქვენი	 ა/წლის	 17	 იანვრის	 N02-922201726-92
მომართვის	პასუხად,	გიგზავნით	მოთხოვნილ	ინფორმაციას	დანართის	სახით.

პატივისცემით,

ჯონდო	მდივნიშვილი

ლაგოდეხის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=92-92220398&pin=5983


 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23
2021 წლის 21 დეკემბერი

ქ.ლაგოდეხი

 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე
მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს
ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
თავი I. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1
ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 ფაქტი  2021 გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 I. შემოსავლები       2,807.7         3,348.2        9 ,459.5         4,030.4         4,129.8       9,900.6         15,503.8        15,503.8                -    

 გადასახადები      12,204.5        12,204.5                   -          12,952.2        12,952.2                   -           14,558.8        14,558.8                -    

 გრანტები        9,732.7             273.2          9,459.5        10,278.2             377.6          9,900.6              255.0             255.0                -    

 სხვა  შემოსავლები           870.5             870.5                  -                800.0             800.0         -                690.0             690.0                -    

 II. ხარჯები         8,418.1           8,124.8              293.3         12,057.0         10,019.6          2,037.5          11,817.4         11,817.4                -    

 შრომის ანაზღაურება         1,493.7           1,493.7                   -             1,873.0           1,873.0                   -              2,876.0           2,876.0                -    

 საქონელი და მომსახურება         1,452.3           1,159.0              293.3           1,775.7           1,718.2               57.5            1,749.1           1,749.1                -    

 პროცენტი              49.4                49.4                   -                   40.0                40.0                   -                   30.0                30.0                -    

 სუბსიდიები         4,501.6           4,501.6                   -             5,270.1           5,270.1                   -              6,013.1           6,013.1                -    

 გრანტები              53.9                53.9                   -                101.3              101.3                   -                   55.0                55.0                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა            528.0              528.0                   -                512.6              512.6                   -                 489.8              489.8                -    

 სხვა ხარჯები            339.2              339.2                   -             2,484.3              504.3          1,980.0               604.4              604.4                -    

 III. საოპერაციო სალდო       14,389.7           5,223.5           9,166.2         11,973.4           4,110.3          7,863.1            3,686.4           3,686.4                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება       15,952.4           5,672.0         10,280.4         14,185.1           5,881.0          8,304.1            3,629.2           3,629.2                -    

 ზრდა       16,167.1           5,886.7         10,280.4         15,338.5           7,034.3          8,304.1            4,189.2           4,189.2                -     

 კლება            214.6              214.6             1,153.3           1,153.3                 560.0              560.0                -    

 V. მთლიანი სალდო -       1,562.8   -          448.6   -      1,114.2   -       2,211.7   -       1,770.7   -         441.0                 57.2                57.2                -    
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 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -       1,681.7   -          567.5   -      1,114.2   -       2,296.1   -       1,855.1   -         441.0   -             27.2    -            27.2                -    

 ზრდა                  -                      -                     -                      -                      -                     -                       -                      -                  -    

      ვალუტა და დეპოზიტები                  -                          -                           -        

      სესხები                  -                          -                           -        

      აქციები და სხვა კაპიტალი                  -                          -                           -        

 კლება         1,681.7              567.5           1,114.2           2,296.1           1,855.1             441.0                 27.2                27.2                 -    

      ვალუტა და დეპოზიტები         1,681.7              567.5           1,114.2           2,296.1           1,855.1             441.0                 27.2                27.2                -    

      სესხები                  -                           -                           -        

      აქციები და სხვა კაპიტალი                  -                          -                           -        

 VII. ვალდებულებების ცვლილება -          119.0   -          119.0                   -     -            84.4   -            84.4                   -     -             84.4   -            84.4                -    

 ზრდა                  -                      -                     -                      -                      -                     -                       -                      -                  -    

     საშინაო                  -                      -                     -                      -                      -                     -                       -                      -                  -    

           სესხები                  -                          -                           -        

            სხვა                  -                          -                            -        

     საგარეო                  -                      -                     -                      -                      -                     -                       -                      -                  -    

           სესხები                  -                          -                           -        

            სხვა                  -                          -                           -        

 კლება            119.0              119.0                    -                  84.4                84.4                   -                   84.4                84.4                -    

     საშინაო            119.0              119.0                   -                  84.4                84.4                   -                   84.4                84.4                -    

           სესხები            119.0              119.0                   -                  84.4                84.4                   -                    84.4                84.4                -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები                  -                          -                           -        

     საგარეო                  -                      -                      -                      -                      -                     -                       -                      -                  -    

           სესხები                  -                          -                           -        

            სხვა                  -                          -                           -        

 VIII. ბალანსი                0.0                  0.0                   -     -              0.0                  0.0                    -     -               0.0   -              0.0                -    

 
მუხლი 2
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი
რედაქციით:

ათას ლარში
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დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 შემოსულობები          23,022.4            13,562.9           9,459.5          25,183.7          15,283.2            9,900.6            16,063.8          16,063.8                -    

 შემოსავლები          22,807.7            13,348.2           9,459.5          24,030.4          14,129.8            9,900.6            15,503.8          15,503.8                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება               214.6                 214.6              1,153.3             1,153.3                     -                   560.0               560.0                -    

 გადასახდელები          24,704.1            14,130.4         10,573.7          27,479.9          17,138.3          10,341.6            16,091.0           16,091.0                -    

 ხარჯები            8,418.1              8,124.8              293.3          12,057.0          10,019.6            2,037.5            11,817.4          11,817.4                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა          16,167.1              5,886.7         10,280.4          15,338.5            7,034.3            8,304.1              4,189.2            4,189.2                -    

 ვალდებულებების კლება               119.0                 119.0                    -                   84.4                 84.4                     -                     84.4                 84.4                -    

 ნაშთის ცვლილება -          1,681.7   -            567.5   -       1,114.2   -       2,296.1   -        1,855.1   -           441.0   -               27.2   -            27.2                -    

 
მუხლი 3
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15503,8  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 შემოსავლები         22,807.7           13,348.2        9,459.5         24,030.4         14,129.8     9,900.6           15,503.8         15,503.8                -    

       გადასახადები         12,204.5           12,204.5               -            12,952.2         12,952.2              -             14,558.8         14,558.8                -    

      გრანტები           9,732.7                273.2         9,459.5         10,278.2              377.6     9,900.6            255.0              255.0                -    

       სხვა შემოსავლები               870.5                 870.5                 800.0               800.0                   690.0               690.0    

 
მუხლი 4
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14558.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 გადასახადები          12,204.5            12,204.5                    -            12,952.2          12,952.2                     -              14,558.8          14,558.8                -    
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საშემოსავლო გადასახადი                     -                          -                             -        

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი          10,704.5            10,704.5            11,552.2          11,552.2              13,058.8          13,058.8    

ქონების გადასახადი            1,500.0              1,500.0                    -              1,400.0            1,400.0                     -                1,500.0            1,500.0                 -    

საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)               600.0                 600.0                 600.0               600.0                   700.0               700.0    

უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)                     -                        -                        -                       -                           -                      -      

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)                     -                        -                        -                       -                           -                      -      

სასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე

              870.0                 870.0                 770.0               770.0                   770.0                770.0    

არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე                 30.0                   30.0                   30.0                 30.0                     30.0                 30.0    

 
მუხლი 5
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 255,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის
პროექტი

 გრანტები             9,732.7             10,278.2          255.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები      

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან             9,732.7             10,278.2          255.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი      

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად                273.2                  377.6          255.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი             9,459.5               7,920.6    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :                      -                 1,980.0                -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე               1,980.0    

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები      

 
მუხლი 6
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 690,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში
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დასახელება  2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის
გეგმა

 2022
წლის

პროექტი

 სხვა შემოსავლები                870.5            800.0          690.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან                340.0            340.0          300.0  

 პროცენტები                210.0            210.0          150.0  

 დივიდენდები      

 რენტა                130.0            130.0          150.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                230.5            160.0          140.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                  230.5            160.0          140.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი      

      სანებართვო მოსაკრებელი                   30.0             30.0            20.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის      

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი        

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი      

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                  150.0                        -                  -    

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი      

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის       

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                    50.5           130.0           120.0   

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი       

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება                      -                          -                  -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)                300.0             300.0          250.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა      

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები      

 
მუხლი 7
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  11817,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდები
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 ხარჯები         8,418.1           8,124.8              293.3         12,057.0         10,019.6           2,037.5     11,817.4     11,817.4                -    

 შრომის ანაზღაურება         1,493.7           1,493.7                    -             1,873.0           1,873.0                    -         2,876.0       2,876.0                -    

 საქონელი და მომსახურება         1,452.3           1,159.0              293.3           1,775.7           1,718.2                 57.5       1,749.1       1,749.1                -    

 პროცენტები              49.4                49.4                    -                  40.0                40.0                    -              30.0            30.0                -    

 სუბსიდიები         4,501.6           4,501.6                    -             5,270.1           5,270.1                    -         6,013.1       6,013.1                -    

 გრანტები              53.9                53.9                    -                101.3              101.3                    -              55.0            55.0                -    

 სოციალური
უზრუნველყოფა

           528.0              528.0                    -                512.6              512.6                    -            489.8          489.8                -    

 სხვა ხარჯები            339.2              339.2                    -             2,484.3              504.3           1,980.0          604.4           604.4                -    

 
მუხლი 8
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3629,2 ათასი ლარით. მათ შორის,
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4189,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 560,0
ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ.
კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2020 წლის

ფაქტი
 2021 წლის

გეგმა
 2022 წლის
პროექტი

 01 00  მმართველობა და საერთოდანიშნულების ხარჯები                41.2                  64.9            64.9  

 01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის
უზრუნველყოფა                41.2                  64.9            64.9  

 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება         13,390.2           11,995.1       4,044.3  

 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება           8,716.4             7,199.9       3,632.3  

 02 02    წყლის სისტემების განვითარება           1,601.6             1,614.4                -    

 02 03     გარე განათება              180.8                 110.5                -    

 02 04    მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                    -                        -                  -    

 02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები                    -                  686.6            52.0  

 02 06    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა           1,173.5             1,259.3                -    

 02 07     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია              933.3                760.2          140.0  

 02 08  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
ღონისძიებები              784.6                364.2          220.0  

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა                44.5                122.5            70.0  

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                  3.8                      -                  -    

 03 02  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება                    -                         -                  -    

 03 03   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში                40.8                122.5            70.0  
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 04 00  განათლება           2,304.6             1,941.0                -     

 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება              139.9                103.7                -    

 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა              814.0             1,430.2                -    

 04 03    განათლების ღონისძიებები           1,350.7                407.1                -    

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი              104.2             1,207.5            10.0  

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება                70.1                488.3                -    

 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება                34.1                719.1            10.0  

 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა              282.3                    7.5                -    

 06 01    ჯანმრთელობის დაცვა              282.3                    7.5                -    

 06 02  სოციალური დაცვა                    -                        -                  -    

   სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა         16,167.1           15,338.5       4,189.2  

 

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის
გეგმა

 2022 წლის
პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება              214.6             1,153.3          560.0  

 ძირითადი აქტივები                71.9                292.5          560.0  

 მატერიალური მარაგები                    1.9    

 არაწარმოებული აქტივები              142.7                859.0                -    

        მიწა              142.7                859.0                -     

 
მუხლი 9
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური
კოდი  დასახელება  2020 წლის

ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის
პროექტი

 7.1  საერთოდანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება               2,168.1                 3,081.8              4,010.8  

 7.1.1
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,118.7                 2,906.8              3,945.8  

 7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა               2,118.7                 2,756.8              3,795.8  

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016519



 7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                        -                      150.0                 150.0  

 7.1.1.3  საგარეო ურთიერთობები      

 7.1.2  საგარეო ეკონომიკური დახმარება      

 7.1.3  საერთო დანიშნულების მომსახურება                        -                            -                         -    

 7.1.3.3  საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება      

 7.1.4  ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები      

 7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                    49.4                      40.0                   30.0  

 7.1.7  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის      

 7.1.8  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში                    135.0                   35.0  

 7.2  თავდაცვა                    78.5                    100.0                 134.9  

 7.2.1  შეიარაღებული ძალები      

 7.2.2  სამოქალაქო თავდაცვა                    78.5                    100.0                  134.9  

 7.2.3  საგარეო სამხედრო დახმარება      

 7.2.4  გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში      

 7.2.5  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში      

 7.3  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                        -                            -                         -    

 7.3 1  პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა      

 7.3 2  სახანძრო-სამაშველო სამსახური      

 7.3 3  სასამართლოები და პროკურატურა      

 7.4  ეკონომიკური საქმიანობა             10,231.2                 8,543.6              3,846.7  

 7.4 1  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან
დაკავშირებული საქმიანობა      

 7.4 2  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა                        -                             -                         -    

 7.4 2 1  სოფლის მეურნეობა      

 7.4 3  სათბობი და ენერგეტიკა      

 7.4 4  სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა      

 7.4 5  ტრანსპორტი             10,231.2                  8,543.6              3,846.7  

 7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები               8,862.4                 7,207.8              3,846.7  
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 7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები               1,368.8                 1,335.8                       -    

 7.4 6  კავშირგაბმულობა      

 7.4 7  ეკონომიკის სხვა დარგები      

 7.4 8  გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი      

 7.4 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში      

 7.5  გარემოს დაცვა               1,038.2                 1,259.1              1,257.5  

 7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება                  997.4                 1,136.6              1,257.5  

 7.5 2  ჩამდინარე წყლების მართვა      

 7.5 3  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა                    40.8                    122.5                       -    

 7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა               4,222.1                 4,516.5               1,341.2  

 7.6 1  ბინათმშენებლობა                        -                            -                         -    

 7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        -                            -                         -    

 7.6 3  წყალმომარაგება               1,684.2                 1,690.4                   93.9  

 7.6 4  გარე განათება                  754.3                    874.0                 750.3  

 7.6 5  გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში      

 7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში               1,783.6                 1,952.1                 497.0  

 7.7  ჯანმრთელობის დაცვა                  421.5                    154.0                 145.3  

 7.7 1  სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები      

 7.7 2  ამბულატორიული მომსახურება      

 7.7 3  საავადმყოფოების მომსახურება      

 7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                  421.5                    154.0                 145.3  

 7.7 5  გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი      

 7.7 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში      

 7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია                  942.2                 2,238.1              1,107.9  

 7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                  132.5                    613.9                       -    

 7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში                  769.7                 1,584.1              1,067.9  

 7.8 3  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა      

 7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                    40.0                      40.0                   40.0  

 7.9  განათლება               4,626.1                 4,778.1              3,019.0  
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 7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა               3,138.7                 4,180.2              3,019.0  

 7.9 2  ზოგადი განათლება               1,487.4                    597.9                       -    

 7.9 2 1  დაწყებითი ზოგადი განათლება      

 7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება      

 7.9 2 3  საშუალო ზოგადი განათლება               1,487.4                    597.9                       -    

 7.9 3  პროფესიული განათლება      

 7.9 4  უმაღლესი განათლება      

 7 10  სოციალური დაცვა                  705.9                 2,724.3                 946.4  

 7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა                    71.3                       70.3                 109.4  

 7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა                    48.0                      48.0                   52.5  

 7 10 3  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა      

 7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                  149.6                    152.0                 152.0  

 7 10 5  უმუშევართა სოციალური დაცვა      

 7 10 6  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა                    20.3                      30.0                   30.0   

 7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიკაციას                    31.7                      40.0                   40.0  

 7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში                  385.0                 2,384.0                 562.5  

   სულ             24,433.8               27,395.5            15,809.7  

 
მუხლი 10
ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 57,2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3686,4
ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის
გეგმა

 2022 წლის
პროექტი

 საოპერაციო სალდო         14,389.7        11,973.4             3,686.4  

 მთლიანი სალდო -         1,562.8   -      2,211.7                  57.2  

 
მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
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ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 27,2 ათასი ლარით:  

                ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის
გეგმა

 2022 წლის
პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება -         1,681.7   -      2,296.1   -              27.2  

 ზრდა                    -                     -                        -    

         ვალუტა და დეპოზიტი                    -                     -                        -    

 კლება           1,681.7          2,296.1                  27.2  

        ვალუტა და დეპოზიტი           1,681.7          2,296.1                  27.2  

 

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 2318689 ლარი, მათ შორის:
ადგილობრივი სახსრების ნაშთი  1548536 ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერის ნაშთი 770153 ლარი.
მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 104,4 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული
წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხის დაფარვას.

                                                                                            თანხა
ათას ლარში

დასახელება
გასული

წელი

მიმდინარე
წელი

დასაგეგმი
წელი

ვალდებულებების ცვლილება 168,4 114,4 104,4

ზრდა      

საშინაო      

საგარეო      

კლება 168,4 114,4 104,4

საშინაო 168,4 114,4 104,4

საგარეო      

 

     მუნიციპალიტეტის მთლიანი ვალდებულება 2022 წლის პირველი იანვრისათვის შეადგენს 334563
 ლარს ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 260217  ლარს.
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თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5162.9,0 ათასი
ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

 

 პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

3,846.702 01

პროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო
ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 
 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

200.002 01 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული
ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო
ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
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პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

3,582.302 01 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების
მოწყობა - რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო
ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

64.402 01 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სივრცეებში
ხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი შემცირებულია მოსახლეობის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ფაქტები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

93.902 02

პროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების
მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება
მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ
ერთეულში.

   წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის
სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის
ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო
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პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების
პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის
რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის
ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების
ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები
აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

93.902 02 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის
სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება,
ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების
გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები
აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

750.3 02 03

პროგრამის
განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

                                                 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას
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პროგრამის აღწერა და მიზანი

და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 2022 წლის დაფინანსება  ათას

ლარში 200.3
 02 03 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების  გარე განათების აღდგენა,
განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი
სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი
და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა,
გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის 
მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

550.0 02 03 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები,
მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და
პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,
2022 წლის დაფინანსება  ათას

ლარში
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დასახელება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
140.0 02 07

პროგრამის
განმახორციელებელი                                                  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების
მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია
განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება
მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის
გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო

მომსახურების შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

220.0 02 08

პროგრამის
განმახორციელებელი                                                  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა
ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული
სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის
ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების)
სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის
დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე,
პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი
ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს
პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს
(სტანდერტებს).

 
მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1352,5 ათასი
ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-

2025 წლებზე
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 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა          1,352.5            5,567.5  

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა          1,067.9            4,577.9  

 03 02    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება             189.6               794.6  

 03 03    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში               70.0                 70.0  

 03 04    უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები               25.0               125.0  

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

1067.9 03 01

პროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს
კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის
ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
განთავსებულია 525 ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 270 ერთეული
ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 255 ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი და ერთი
ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები.  ქალაქის ქუჩებიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის
(ნაგვის ) გატანა მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიებიდან.ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება
ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება
ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური
დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება
გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის
ბულდოზერებისა და კამაზების საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა
პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება
დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს
ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის
დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც
ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის  და სხვა ხელფასები

მოსალოდნელი შედეგი დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.

 

ქვეპროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

189.603 02

პროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე
ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში,
გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და
არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის
სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა,
ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი
იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-
პატრონობა.

 მოსალოდნელი შედეგი გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების
დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

70.003 03

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანისა და ნაგავშემკრები
კონტეინერების შესყიდავა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება.
მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებს ემსახურებოდეს თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის
ავტომანქანები.

 მოსალოდნელი შედეგი
მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგავშემკრები კონტეინერები, ასევე
მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებს ემსახურება თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის
ავტომანქანები.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების
დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

25.003 04

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ
დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

 მოსალოდნელი შედეგი უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

 
მუხლი 15
განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3019,0 ათასი ლარი. განათლების
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და
მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-

2025 წლებზე
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 04 00  განათლება 3,019.0 12,349.0

 04 01  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 3,019.0 12,349.0

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სკოლამდელიდაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

3019.004 01

პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“მიხედვით ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე
კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და
კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად,
მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის
ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1560-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში
დასაქმებულია 151 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების
დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის და დგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების
დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების
მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების
გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.    

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის
წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო
დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული
იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო
დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული
ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.
მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის
გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1560-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს.

 
მუხლი 16
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1234.8
ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი
რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-

2025 წლებზე
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 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,234.8 5,162.8

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 91.8 441.8

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა 71.8 351.8

 05 01 02  წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება 20.0 90.0

 05 01 03  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 0.0 0.0

 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 1,107.9 4,557.9

 05 02 01      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 827.9 3,427.9

 05 02 02         სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 230.0 960.0

 05 02 03  კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 10.0 10.0

 05 02 04      რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40.0 160.0

 05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 35.1 163.1

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

91.805 01

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი);
ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი).
კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც
სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის
მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება
სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი
სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით
მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ
სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო
აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი
პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად)

პროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული
პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის
მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და
მწვრთნელთა დაჯილდოება.

 მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად
ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,
თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების
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რაოდენობა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

71.805 01 01

პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული
ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი),
ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი
უტარდებათ კვირაში 3-დღე.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია
სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ
ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა
ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს
ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას
საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული
პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის
მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

მოსალოდნელი შედეგი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად
ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,
თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა

დაჯილდოება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

20.005 01 02

პროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა
და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის,
სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის
მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის მიზანია:

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და
მწვრთნელთა დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში
აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

 
http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016519



პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1107.905 02

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და
მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა
და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ
ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების,
კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და
უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4
სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1
სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და
ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა
რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38
ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს,
ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4
პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი
და 4 მამაკაცი.
.პროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის
კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის
შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული
მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის
მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

 მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის
კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის
კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის
განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და
სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.
სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ
ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

827.905 02 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და
ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს,
ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ
ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს
ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის
კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
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მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის
კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ
ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

230.005 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4
სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ.
ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს
მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა
რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი.
სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს,
ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4
პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4
მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის
შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით
დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების
ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა;
მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის
განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და
სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების
მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ
ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

10.005 02 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სხვადასხვა
კულტურული ობიექტების  რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა, რაც ხელს
შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას  მუნიციპალიტეტში
არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ.

მოსალოდნელი შედეგი
ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი,
შესაბამისად    მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი, ასევე გაზრდილია ადგილობრივი
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მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ.    

 

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

35.105 03

პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების
ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების
ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და
უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული
ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი   და არაფორმალურ საგანმანათლებლო
აქტივობები, ლაშქრობები.  პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი
საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 შემეცნებისთ
საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური,
ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების
ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგები

ახალგარდების ინიციატივები მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ
ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის
დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობ ღონისძიების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭიდა და
უნარების გამოვლება.

 
მუხლი 17
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის
განისაზღვროს 1091,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და
მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-

2025 წლებზე

 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,091.7 4,222.1

 06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 145.3 581.2

 06 01 01       საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 145.3 581.2

 06 01 02       ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0.0 0.0

 06 02    სოციალური დაცვა 946.4 3,640.9

 06 02 01       ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა
სოციალური დაცვა 62.4 257.4

 06 02 02       ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152.0 638.0
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 06 02 03      სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების
თანადაფინანსება 300.0 1,200.0

 06 02 04  უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების
პროგრამა 52.5 222.5

 06 02 05  სტუდენტების დახმარების პროგრამა 115.0 190.0

 06 02 06  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა 121.5 498.5

 06 02 07         იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 13.0 63.0

 06 02 08  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 5.0 24.0

 06 02 09         მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის პროგრამა 30.0 134.0

 06 02 10
       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის

ღირებულების თანადაფინანსება
40.0 173.0

 06 02 11        100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 1.0 10.0

 06 02 12  სარიტუალო ხარჯი 7.0 28.0

 06 02 13  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 47.0 202.5

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

145.306 01

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება
არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში,
არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების
თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით
დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების
განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის,
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების
განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული
ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული
იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის
ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი
ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის
განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ
ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება
საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის
ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და
მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი
ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება
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ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების 
განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის
წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და
კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება,
მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა,
ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე
ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის
გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება
და მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის მიზანია:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა
და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით
მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და
იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი
სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების
არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და
პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგები

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
 მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი
იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული
ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება,
სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო

გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

145.306 01 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება
არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში,
არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების
თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით
დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების
განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის,
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების
განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული
ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული
იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური
კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს
კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა,
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების
მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ
სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების
მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო
საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ;
ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ
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დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების
ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.
ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და 
საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა;
ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო
განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის
პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და
საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

•                       პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით
მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით,
ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

•                       პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები
დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური
რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
 მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი
იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული
ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება,
სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

 

 

 

სოციალური დაცვა

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული
შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით
უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური
პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

946.406 02

პროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის
სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის
ხელშეწყობა;ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი,
თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტები;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული  მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე,
მათი ტრანსპორტირების  ხარჯით  უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა
სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით
ობოლი ბავშვების;  ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;დევნილთა
ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.
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 უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში;საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების
პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია;უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი
უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).. შეზღუდული
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების
სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ

მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

62.406 02 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად
მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა  200
ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად.

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების
ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

152.006 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და
ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი
18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-
წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს
საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა
ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ
ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე
რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა ,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა
ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი)
ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი
არასრულწლოვანი ბავშვი -15  ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების
დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15
ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს
ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით.უდედმამო  ბავშვთა ( 18 წლამდე) ოჯახს
 თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. კერძოდ, პროგრამით
შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:
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 მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და
მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების
 გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების

თანადაფინანსების პროგრამა.

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

300.006 02 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული
ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ,
 სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი  პაციენტის მიერ გადასახდელი  თანხიდან -  100
ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  -
100 ლარი;  200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 700  ლარისა. 
იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან
წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური
(ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო
მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა
ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი
ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.  

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

მოსალოდნელი შედეგი გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის

თანადაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

52.506 02 04

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის
თანადაფინანსება) ჩართულია 30  ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:  უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

მოსალოდნელი შედეგი უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

115.006 02 05
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ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის
საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით.  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის)
მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს
განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება - 20
  სტუდენტის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მაღალი აკადემიური მოსწრების, სტუდენტების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით
და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის

პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

121.506 02 06

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა ,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.
ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით
უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების 

პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

                                13.006 02 07

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით  არა უმეტეს 200 ლარისა. (
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი და  თბობის სეზონზე - 100 ლარი)..
ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 65  ოჯახი .

ქვეპროგრამის მიზანია:

 დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის
უზრუნველყოფისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი დევნილთა ოჯახების  ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა
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პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების

პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

5.006 02 08

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა
და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -200  ლარი.
8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო
მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება. 
პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

მოსალოდნელი შედეგი ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  ხელშეწყობა.

 

პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი

თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

30.006 02 09

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე
საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 
ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

 

 

პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი
ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით

ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების
თანადაფინანსება.

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

40.006 02 10

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე
დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ
ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100
ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის
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ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

მოსალოდნელი შედეგი თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის
ხარჯის თანადაფინანსება.

 

 

პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების

პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

1.006 02 11

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების
დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

მოსალოდნელი შედეგი 100 და მეტი წლის ასაკის მქონე მოქალაქეების  ფინანსური თანადგომა.

 

 

პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

7.006 02 12

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე
დახმარება გაიცემა -300  ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის
და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  აგრეთვე გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო
მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით; 

ქვეპროგრამის მიზანია:

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

მოსალოდნელი
შედეგი გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

 

 

პროგრამის/
ქვეპროგრამის

კოდი
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი)

პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში
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დასახელება ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;
47.002 06 13

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა
და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და
მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და
საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების 
ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული
შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო
ენერგიის ღირებულების დასაფარად;    13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
 უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.   

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის
მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი
შედეგი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

 

 
მუხლი 18
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის
შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ
პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

პროგ

რამული
კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელ

მწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 24,704.1         
14,130.4       10,573.7   27,479.9      

17,138.3        10,341.6   16,091.0       
16,091.0                  -    

   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
    

                  -
                    -                 

124.0  
         
124.0                  -                    -

    
               -
                    -    

   ხარჯები       
    8,418.1  

        
8,124.8            293.3          

12,057.0  
    
10,019.6          2,037.5       

11,817.4  
    
11,817.4                  -    

      შრომის ანაზღაურება           
1,493.7  

        
1,493.7                  -              

1,873.0  
      
1,873.0                  -           

2,876.0  
      
2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
1,452.3  

        
1,159.0            293.3            

1,775.7  
      
1,718.2               57.5         

1,749.1  
      
1,749.1                  -    
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      პროცენტები                
49.4  

             
49.4                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

      სუბსიდიები           
4,501.6  

        
4,501.6                  -              

5,270.1  
      
5,270.1                  -           

6,013.1  
      
6,013.1                  -    

      გრანტები        
        53.9  

             
53.9                  -                 

101.3  
         
101.3                  -                

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
528.0  

           
528.0                  -                 

512.6  
         
512.6                  -              

489.8  
         
489.8                  -    

      სხვა ხარჯები              
339.2  

           
339.2                  -              

2,484.3  
         
504.3          1,980.0            

604.4  
         
604.4                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა         
16,167.1  

        
5,886.7       10,280.4          

15,338.5  
      
7,034.3          8,304.1         

4,189.2  
      
4,189.2                  -    

   ვალდებულებები              
119.0  

           
119.0                  -                   

84.4  
           
84.4                  -                

84.4  
           
84.4                  -     

 01 00  მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯები

          
2,516.9  

        
2,516.9                  -              

3,266.2  
      
3,266.2                  -           

4,230.1  
      
4,230.1                  -    

   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
    

                  -
                    -                 

124.0  
         
124.0                  -                    -

    
               -
                    -    

   ხარჯები           
2,356.8  

        
2,356.8                  -              

3,116.9  
      
3,116.9                  -           

4,080.8  
      
4,080.8                  -    

      შრომის ანაზღაურება           
1,493.7  

        
1,493.7                  -              

1,873.0  
      
1,873.0                  -           

2,876.0  
      
2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
562.9  

           
562.9                  -                 

816.6  
         
816.6                  -              

878.7  
         
878.7                  -    

      პროცენტები                
49.4  

             
49.4                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

      სუბსიდიები                    -
    

                  -
                    -                   

14.0  
           
14.0                  -                

14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები                
53.9  

             
53.9                  -                   

55.0  
           
55.0                  -                

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
144.8   

           
144.8                  -                   

99.3  
           
99.3                  -                  

8.1  
             
8.1                  -    

      სხვა ხარჯები                
52.0  

             
52.0                  -                 

219.0  
         
219.0                  -              

219.0  
         
219.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
41.2  

             
41.2                  -                   

64.9  
 
          64.9                  -    

           
64.9  

           
64.9                  -    

   ვალდებულებები              
119.0  

           
119.0                  -                   

84.4  
           
84.4                  -        

        84.4  
           
84.4                  -    

 01 01
   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების საქმიანობის
უზრუნველყოფა

          
2,201.5  

        
2,201.5                  -              

2,891.8  
      
2,891.8                  -           

3,965.7  
      
3,965.7                  -    

   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
    

                  -
                    -                 

124.0  
         
124.0                  -                    -

    
               -
                    -    

   ხარჯები           
2,160.3  

        
2,160.3                  -              

2,826.9  
      
2,826.9                  -           

3,900.8  
      
3,900.8                  -    

      შრომის ანაზღაურება           
1,493.7  

        
1,493.7                  -              

1,873.0  
      
1,873.0                  -           

2,876.0  
      
2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
554.5  

          
 554.5                  -                 

807.8  
         
807.8                  -              

878.7  
         
878.7                  -    
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      სუბსიდიები                    -
    

                  -
                    -             

      14.0  
           
14.0                  -                

14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები                
53.9  

             
53.9                  -                   

55.0  
           
55.0                  -                

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
6.1  

               
6.1                  -                     

8.1  
             
8.1                  -                  

8.1  
             
8.1                  -    

      სხვა ხარჯები                
52.0  

             
52.0                  -                   

69.0  
           
69.0                  -                

69.0  
           
69.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
41.2  

             
41.2                  -                   

64.9  
           
64.9                  -                

64.9  
           
64.9                  -    

 01 01 01      ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

             
606.5  

           
606.5                  -                 

713.3  
         
713.3                  -           

1,077.3  
      
1,077.3                  -    

   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
                         

7.0  
             
7.0                    -

        

   ხარჯები              
578.8  

           
578.8                  -                 

703.3  
         
703.3                  -           

1,067.3  
      
1,067.3                  -    

      შრომის ანაზღაურება              
411.9  

           
411.9                 

460.0  
         
460.0                  -              

790.0  
         
790.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
115.5  

           
115.5                  -                 

178.3  
         
178.3                  -              

212.3  
         
212.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
1.3   

               
1.3                  -                        -

                      -                    -
                      -    

      სხვა ხარჯები                
50.2  

             
50.2                  -                   

65.0  
           
65.0                  -                

65.0  
           
65.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
27.7  

             
27.7                  -                   

10.0  
           
10.0                  -                

10.0  
           
10.0                  -    

 01 01 02      ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია           
1,509.0  

        
1,509.0                  -              

2,013.5  
      
2,013.5                  -          

 2,688.5  
      
2,688.5                  -    

   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
                     

111.0  
         
111.0                    -

        

   ხარჯები           
1,495.6  

        
1,495.6                  -              

1,958.6  
      
1,958.6                  -           

2,633.6  
      
2,633.6                  -    

      შრომის ანაზღაურება           
1,015.4  

        
1,015.4                  -              

1,340.0  
      
1,340.0                  -           

1,980.0  
      
1,980.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
419.5  

           
419.5                  -                 

537.9  
         
537.9                  -              

572.9  
   
      572.9                  -    

      სუბსიდიები                    -
                      -                   

14.0  
           
14.0                  -                

14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები      
          53.9  

             
53.9                  -                   

55.0  
           
55.0                  -                

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
4.8  

          
     4.8                  -                     

7.7  
             
7.7                  -                  

7.7  
             
7.7                  -    

      სხვა ხარჯები                  
1.9  

               
1.9                  -                     

4.0  
             
4.0                  -                  

4.0  
             
4.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
13.5  

             
13.5                  -                   

54.9  
           
54.9                  -                

54.9  
           
54.9                  -    

 01 01 03      სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახური

               
78.5  

             
78.5                  -                 

100.0  
  
       100.0                  -              

134.9  
         
134.9                  -    
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   მომუშავეთა რიცხოვნება                    -
                         

6.0  
             
6.0                    -

        

   ხარჯები               
 78.5  

             
78.5                  -                 

100.0  
         
100.0                  -              

134.9  
         
134.9                  -    

      შრომის ანაზღაურება                
66.4  

             
66.4                  -                   

73.0  
           
73.0                  -              

106.0  
         
106.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                
12.1  

             
12.1                  -                   

26.6  
           
26.6                  -                

28.5  
           
28.5                  -    

      სხვა ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                     

0.4  
             
0.4                  -                  

0.4  
             
0.4                  -    

 01 01 04  თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი                  
3.2  

               
3.2                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

   ხარჯები                  
3.2  

               
3.2                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  
3.2  

               
3.2                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

 01 01 05  გენდერული თანასწორობის საბჭოს
საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 
4.3  

               
4.3                  -                   

35.0  
           
35.0                  -                

35.0  
           
35.0                  -     

   ხარჯები                  
4.3  

               
4.3                  -                   

35.0  
           
35.0                  -                

35.0  
           
35.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება         
         4.3  

               
4.3                  -                   

35.0  
           
35.0                  -                

35.0  
           
35.0                  -    

 01 02    საერთო დანიშნულების ხარჯები              
315.4  

   
        315.4                  -                 

374.4  
         
374.4                  -              

264.4  
         
264.4                  -    

   ხარჯები              
196.5  

           
196.5                  -                 

290.0  
         
290.0                  -              

180.0  
         
180.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  
8.4  

               
8.4                  -                     

8.8  
             
8.8                  -                    -

    
               -
                    -    

      პროცენტები                
49.4  

             
49.4                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

30.0   
           
30.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
138.7  

           
138.7                  -                   

91.2  
           
91.2                  -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                 

150.0  
         
150.0                  -              

150.0  
         
150.0                  -    

   ვალდებულებები   
           119.0  

           
119.0                  -                   

84.4  
           
84.4                  -                

84.4  
           
84.4                  -    

 01 02 01      სარეზერვო ფონდი                    -
    

                  -
                    -                 

150.0  
         
150.0                  -              

150.0  
         
150.0                  -    

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -          

       150.0  
         
150.0                  -              

150.0  
         
150.0                  -    

      სხვა ხარჯები                    -
                     

150.0  
         
150.0              

150.0  
         
150.0    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა და
სასამართლოს  გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                   -
    

                  -
                    -                   

10.0  
           
10.0                  -                

10.0  
           
10.0                  -    

   ვალდებულებები                    -
                       

10.0  
           
10.0                

10.0  
           
10.0    

 01 02 03  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების                                          -                                           -                                        -    
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მომსახურება და დაფარვა 168.4   168.4   114.4   114.4   104.4   104.4  

   ხარჯები                
49.4  

       
      49.4                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

      პროცენტები                
49.4  

             
49.4                   

40.0  
  
         40.0    

           
30.0  

           
30.0    

   ვალდებულებები              
119.0  

           
119.0                   

74.4  
           
74.4                

74.4  
           
74.4    

 01 02 04  საგანგებო მდგომარეობასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები

             
147.1  

           
147.1                  -                 

100.0  
         
100.0                  -                    -

    
               -
                    -    

   ხარჯები              
147.1  

           
147.1                  -                 

100.0  
         
100.0                  -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                  
8.4  

               
8.4                  -                     

8.8  
             
8.8                  -                    -

    
               -
                    -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
138.7  

           
138.7                   

91.2  
     
      91.2                    -

    
               -
      

 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება         
14,448.3  

        
6,245.7         8,202.7          

13,008.8  
      
6,653.4          6,355.4         

5,162.9  
      
5,162.9                  -    

   ხარჯები           
1,058.1  

           
901.5            156.7            

1,013.7  
         
956.2               57.5         

1,118.6  
      
1,118.6                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
726.8  

           
570.2            156.7               

740.4  
         
682.9               57.5            

824.4  
         
824.4                  -    

      სუბსიდიები              
283.0  

           
283.0                  -       

          249.5  
         
249.5                  -              

294.2  
         
294.2                  -    

      სხვა ხარჯები                
48.3  

             
48.3                  -                   

23.8  
           
23.8                  -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა         
13,390.2  

        
5,344.2         8,046.0          

11,995.1  
      
5,697.2          6,297.9         

4,044.3  
      
4,044.3                  -    

 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

          
8,862.4  

        
2,497.0         6,365.4            

7,207.8  
      
3,821.0          3,386.8         

3,846.7  
      
3,846.7                  -    

   ხარჯები              
146.1  

           
146.1                  -                     

7.9  
             
7.9                  -              

214.4  
         
214.4                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
146.1  

           
146.1                  -                     

7.9  
             
7.9                  -              

214.4  
         
214.4                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
8,716.4  

        
2,350.9         6,365.4            

7,199.9  
      
3,813.1          3,386.8         

3,632.3  
      
3,632.3                  -    

 02 01 01        გზების მიმდინარე შეკეთება              
146.1  

           
146.1                  -                        -

    
               -
                    -              

200.0  
         
200.0                  -    

   ხარჯები              
146.1  

           
146.1                  -                        -

    
               -
                    -               

200.0  
         
200.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
146.1  

           
146.1                  -                        -

    
               -
                    -              

200.0  
    
     200.0                  -    

 02 01 02          გზების კაპიტალური შეკეთება           
8,716.4  

        
2,350.9         6,365.4            

7,203.1  
      
3,816.2          3,386.8         

3,582.3  
      
3,582.3                  -     

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                     

3.1  
             
3.1                  -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                     

3.1  
             
3.1                  -                    -

    
               -
                    -    
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   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,716.4    2,350.9         6,365.4   7,199.9   3,813.1          3,386.8   3,582.3   3,582.3    

 02 01 03  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                    -
    

                  -
                    -        

             4.8  
             
4.8                  -                

64.4  
           
64.4                  -    

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                     

4.8  
             
4.8                  -                

14.4  
           
14.4                  -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                     

4.8  
             
4.8                  -                

14.4  
           
14.4                  -    

 02 02    წყლის სისტემების განვითარება           
1,684.2  

        
1,240.8            443.4            

1,690.4  
         
692.9             997.5              

93.9  
           
93.9                  -    

   ხარჯები                
82.6  

             
82.6                  -                   

76.0  
           
76.0                  -                

93.9  
           
93.9                  -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სუბსიდიები               
 82.6  

             
82.6                  -                   

76.0  
           
76.0                  -                

93.9  
           
93.9                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
1,601.6  

        
1,158.1            443.4            

1,614.4  
         
616.9             997.5                  -

    
               -
                    -    

 02 02 01       სასმელი წყლის სისტემის
ექსპლოატაცია

               
82.6  

             
82.6                  -                   

76.0  
           
76.0                  -                

93.9  
           
93.9                  -    

   ხარჯები                
82.6  

             
82.6                  -                   

76.0  
           
76.0                  -                

93.9  
           
93.9                  -    

      სუბსიდიები                
82.6  

             
82.6                   

76.0  
           
76.0                

93.9  
           
93.9    

 02 02 02       სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაცია 

          
1,601.6  

        
1,158.1            443.4            

1,614.4  
         
616.9             997.5                  -

    
               -
                    -    

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
     

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
1,601.6  

        
1,158.1            443.4            

1,614.4  
         
616.9             997.5                  -

        

 02 03     გარე განათება              
754.3  

           
754.3                  -                 

874.0  
         
874.0                  -              

750.3  
         
750.3                  -    

   ხარჯები              
573.5  

           
573.5                  -                 

763.5  
         
763.5                  -              

750.3  
         
750.3                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
373.1  

           
373.1                  -                 

590.0  
         
590.0                  -              

550.0  
         
550.0                  -    

      სუბსიდიები              
200.4  

           
200.4                  -                 

173.5  
         
173.5                  -              

200.3  
         
200.3                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
180.8  

           
180.8                  -                 

110.5  
         
110.5                  -                    -

    
               -
                    -    

 02 03 01       გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია              
200.4  

           
200.4                  -                 

173.5  
         
173.5                  -              

200.3  
         
200.3                  -    

   ხარჯები              
200.4  

           
200.4                  -                 

173.5  
        
 173.5                  -              

200.3  
         
200.3                  -    

      სუბსიდიები              
200.4  

           
200.4                 

173.5  
         
173.5              

200.3  
         
200.3    
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 02 03 02  გარე განათების ქსელის მოწყობა-
რეაბილიტაცია

             
553.9  

           
553.9                  -                 

700.5  
         
700.5                  -              

550.0  
         
550.0                  -    

   ხარჯები             
 373.1  

           
373.1                  -                 

590.0  
         
590.0                  -              

550.0  
         
550.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
373.1  

           
373.1                  -                 

590.0  
         
590.0                  -              

550.0  
         
550.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
180.8  

           
180.8                 

110.5  
         
110.5                    -

        

 02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები                
58.2  

             
58.2                  -                 

746.6  
           
84.4             662.2            

112.0  
         
112.0                  -    

   ხარჯები                
58.2  

             
58.2                  -                   

60.0  
           
60.0                  -                

60.0  
           
60.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება          
        9.9  

               
9.9                  -                   

60.0  
           
60.0                  -                

60.0  
           
60.0                  -    

      სხვა ხარჯები                
48.3  

             
48.3                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
    

                  -
                    -                 

686.6  
           
24.4             662.2              

52.0  
           
52.0                  -    

 02 05 01        საზოგადოებრივი სივრცეების
მოწყობა-რეაბილიტაცია

                   -
    

                  -
                    -                 

686.6  
           
24.4             662.2              

52.0  
           
52.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
                     

686.6  
           
24.4             662.2              

52.0  
           
52.0    

 02 05 03        სადღესასწაულო ღონისძიებები                
58.2  

             
58.2                  -                   

60.0  
           
60.0                  -                

60.0  
         
  60.0                  -    

   ხარჯები                
58.2  

             
58.2                  -                   

60.0  
           
60.0                  -                

60.0  
           
60.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  
9.9  

               
9.9                  -                   

60.0  
           
60.0                  -                

60.0  
           
60.0                  -    

      სხვა ხარჯები                
48.3   

             
48.3                        -

                        -
        

 02 06
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
ღონისძიებები

          
1,368.8  

           
454.7            914.1            

1,335.8  
         
405.8             930.0                  -

    
               -
                    -    

   ხარჯები              
195.3  

             
38.6            156.7                 

76.5  
           
19.0               57.5                  -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება              
195.3  

             
38.6            156.7                 

76.5  
           
19.0               57.5                  -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
1,173.5  

           
416.1            757.4            

1,259.3  
         
386.8             872.5                  -

        

 02 07
      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

             
933.3  

           
453.6            479.8               

760.2  
         
381.4             378.9            

140.0  
         
140.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა         
     933.3  

           
453.6            479.8               

760.2  
         
381.4             378.9            

140.0  
         
140.0    

 02 08  საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

             
787.1  

       
    787.1                  -                 

394.0  
         
394.0                  -              

220.0  
         
220.0                  -    

   ხარჯები                  
2.5  

               
2.5                  -                   

29.8  
           
29.8                  -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                  
2.5  

               
2.5                  -                     

6.0  
             
6.0                  -                    -

    
               -
                    -    
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      სხვა ხარჯები                    -
                       

23.8  
           
23.8                    -

        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა      
        784.6  

           
784.6                 

364.2  
         
364.2              

220.0  
         
220.0    

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა           
1,043.2  

        
1,043.2                  -              

1,310.4  
      
1,310.4                  -           

1,352.5  
      
1,352.5                  -    

   ხარჯები              
998.6  

           
998.6                  -              

1,187.9  
      
1,187.9                  -           

1,282.5  
      
1,282.5                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  
5.0  

               
5.0                  -                     

0.0  
             
0.0                  -                

25.0  
           
25.0                  -    

      სუბსიდიები              
993.7  

           
993.7                  -              

1,136.6  
      
1,136.6                  -           

1,257.5  
      
1,257.5                  -    

      გრანტები                    -
    

                  -
                    -                   

46.3  
           
46.3                  -                    -

    
               -
                    -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
    

                  -
                     -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                    -
    

                  -
                    -      

               5.0  
             
5.0                  -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
44.5  

             
44.5                  -                 

122.5  
 
        122.5                  -    

           
70.0  

           
70.0                  -    

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა              
910.8  

           
910.8                  -              

1,020.4  
      
1,020.4                  -           

1,067.9  
      
1,067.9                  -    

   ხარჯები              
907.0  

           
907.0                  -              

1,020.4  
      
1,020.4                  -           

1,067.9  
      
1,067.9                  -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -     

      სუბსიდიები              
907.0  

           
907.0              

1,020.4  
      
1,020.4           

1,067.9  
      
1,067.9    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
                            -

                        - 
       

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  
3.8  

               
3.8                        -

                        -
        

 03 02    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,
განვითარება

               
86.6  

             
86.6                  -                 

116.2  
         
116.2                  -              

189.6  
         
189.6                  -    

   ხარჯები                
86.6  

             
86.6                  -                 

116.2  
         
116.2                  -              

189.6  
         
189.6                  -    

      სუბსიდიები                
86.6  

             
86.6                 

116.2  
         
116.2              

189.6  
         
189.6    

 03 03    კაპიტალური დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

               
40.8  

             
40.8                  -                 

122.5  
         
122.5                  -                

70.0  
           
70.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
40.8  

             
40.8                 

122.5  
         
122.5                

70.0  
           
70.0    

 03 04  უპატრონო ცხოველების მოვლითი
ღონისძიებები

                 
5.0  

               
5.0                  -                   

51.3  
           
51.3                  -                

25.0  
           
25.0                  -    

   ხარჯები                  
5.0  

               
5.0                  -                   

51.3  
           
51.3                  -                

25.0  
           
25.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  
5.0  

               
5.0                  -                     

0.0  
             
0.0                  -                 

25.0  
           
25.0                  -    
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      გრანტები                    -
                       

46.3  
           
46.3                    -

        

      სხვა ხარჯები                    -
                          5.0

  
             
5.0                    -

        

 04 00  განათლება           
4,626.1  

        
2,537.4         2,088.7            

4,778.1  
      
3,419.7          1,358.4         

3,019.0  
      
3,019.0                  -    

   ხარჯები           
2,321.5  

        
2,184.8            136.6            

2,837.1  
      
2,837.1                  -           

3,019.0  
      
3,019.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება              
136.6  

                  -
              136.6               

190.8  
         
190.8                  -                    -

    
               -
                    -    

      სუბსიდიები           
2,184.8  

        
2,184.8                  -              

2,646.3   
      
2,646.3                  -           

3,019.0  
      
3,019.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
2,304.6  

           
352.5         1,952.1            

1,941.0  
         
582.6          1,358.4                  -

    
               -
                    -    

 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების
ფუნქციონირება

          
2,324.7  

        
2,324.7                  -              

2,750.0  
      
2,750.0                  -           

3,019.0   
      
3,019.0                  -    

   ხარჯები           
2,184.8  

        
2,184.8                  -              

2,646.3  
      
2,646.3                  -           

3,019.0  
      
3,019.0                  -    

      სუბსიდიები           
2,184.8  

        
2,184.8              

2,646.3  
      
2,646.3           

3,019.0  
      
3,019.0    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
139.9  

           
139.9                 

103.7  
         
103.7                    -

        

 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             
814.0  

             
52.0            762.0            

1,430.2  
         
195.3          1,234.9                  -

    
               -
                    -    

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა    
          814.0  

             
52.0            762.0            

1,430.2  
         
195.3          1,234.9                  -

        

 04 03  განათლების ღონისძიებები           
1,487.4  

           
160.6         1,326.7               

597.9  
         
474.4             123.5                  -

    
               -
                    -    

   ხარჯები              
136.6  

                  -
              136.6               

190.8  
         
190.8                  -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება              
136.6  

                  -
              136.6               

190.8  
         
190.8                  -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
1,350.7  

           
160.6         1,190.1               

407.1  
         
283.6             123.5                  -

        

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი   
           942.2  

           
942.2                  -              

2,238.1  
      
1,596.2             641.8         

1,234.8  
      
1,234.8                  -    

   ხარჯები              
838.0  

           
838.0                  -               

1,030.6  
      
1,030.6                  -           

1,224.8  
      
1,224.8                  -    

      სუბსიდიები              
833.3  

           
833.3                  -              

1,010.6  
      
1,010.6                  -           

1,204.8  
      
1,204.8                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
0.9  

               
0.9                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                  
3.7  

               
3.7                  -                   

20.0  
           
20.0                  -                

20.0  
           
20.0                  -    
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   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
104.2  

           
104.2                  -              

1,207.5  
         
565.6             641.8              

10.0  
           
10.0                  -    

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება              
125.5  

           
125.5                  -                 

588.3  
         
588.3                  -                

91.8  
           
91.8                  -    

   ხარჯები                
55.4  

           
  55.4                  -                   

99.9  
           
99.9                  -                

91.8  
           
91.8                  -    

      სუბსიდიები                
51.8  

             
51.8                  -              

     79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
           
71.8                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                  
3.6  

               
3.6                  -                   

20.0  
           
20.0                  -                

20.0  
           
20.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
70.1  

             
70.1                  -                 

488.3  
         
488.3                  -                    -

    
               -
                    -    

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

               
55.9  

             
55.9                  -                   

79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
     
      71.8                  -    

   ხარჯები                
55.4  

             
55.4                  -                   

79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
           
71.8                  -    

      სუბსიდიები                
51.8  

             
51.8                  -                   

79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
           
71.8                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
     

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                  
3.6  

               
3.6                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  
0.5  

               
0.5                  -                         -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

               
55.9  

             
55.9                  -                   

79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
           
71.8                  -    

   ხარჯები                
55.4  

             
55.4                  -                   

79.9  
           
79.9                  -                

71.8  
           
71.8                  -    

      სუბსიდიები                
51.8  

             
51.8                   

79.9  
           
79.9                

71.8  
           
71.8    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
                            -

    
               -
                      -

    
               -
      

      სხვა ხარჯები                  
3.6  

               
3.6                        -

    
               -
                      -

    
               -
      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  
0.5  

               
0.5                        -

                        -
        

 05 01 02  წარმატებულ სპორტსმენთა და
მწვრთნელთა დაჯილდოება

                   -
    

                  -
                    -                   

20.0  
           
20.0                  -                

20.0  
           
20.0                  -    

   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                   

20.0  
           
20.0                  -                

20.0  
           
20.0                  -    

      სხვა ხარჯები                    -
                       

20.0  
           
20.0                

20.0  
           
20.0    

 05 01 03  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის
სფეროში

               
69.6  

             
69.6                  -                 

488.3  
         
488.3                  -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
69.6  

             
69.6                 

488.3  
         
488.3                    -
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 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება              
809.7  

      
     809.7                  -              

1,624.1  
         
982.3             641.8         

1,107.9  
      
1,107.9                  -    

   ხარჯები              
775.6  

           
775.6                  -                 

905.0  
 
        905.0                  -    

      
1,097.9  

      
1,097.9                  -    

      სუბსიდიები              
774.5  

           
774.5                  -                 

905.0  
         
905.0                  -           

1,097.9  
      
1,097.9                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
0.9  

               
0.9                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                  
0.1  

               
0.1                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
34.1  

             
34.1                  -                 

719.1  
           
77.3             641.8              

10.0  
           
10.0                  -    

 05 02 01      კულტურის სფეროს დაწესებულებების
ხელშეწყობა

             
585.0  

           
585.0                  -                 

718.0  
         
718.0                  -              

827.9  
         
827.9                  -    

   ხარჯები              
550.9  

  
         550.9                  -    

            
665.0  

         
665.0                  -              

827.9  
         
827.9                  -    

      სუბსიდიები              
549.9  

           
549.9                  -            

     665.0  
         
665.0                  -              

827.9  
         
827.9                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
0.9  

               
0.9                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                  
0.1  

               
0.1                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
34.1  

             
34.1                  -                   

53.0  
           
53.0                  -                    -

    
               -
                    -    

                 
585.0  

           
585.0                  -                 

718.0  
         
718.0                  -              

827.9  
         
827.9                  -    

   ხარჯები      
        550.9  

           
550.9                  -                 

665.0  
         
665.0                  -              

827.9  
         
827.9                  -    

      სუბსიდიები              
549.9  

           
549.9            

     665.0  
         
665.0              

827.9  
         
827.9    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
0.9  

               
0.9                        -

    
               -
                      -

    
               -
      

      სხვა ხარჯები                  
0.1  

               
0.1                        -

    
               -
                      -

    
               -
      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                
34.1  

             
34.1                

   53.0  
           
53.0                    -

        

 05 02 02         სახელოვნებო განათლების
ხელშეწყობა

             
184.7  

           
184.7                  -                 

200.0  
         
200.0                  -              

230.0  
         
230.0                  -    

   ხარჯები              
184.7  

           
184.7                  -                 

200.0  
         
200.0                  -              

230.0  
         
230.0                  -    

      სუბსიდიები              
184.7  

           
184.7                 

200.0  
         
200.0              

230.0  
         
230.0    

 05 02 03  კაპიტალური დაბანდებები კულტურის
სფეროში

                   -
    

                  -
                    -                 

666.1  
           
24.3             641.8              

10.0  
           
10.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
                     

666.1  
           
24.3             641.8               

10.0  
           
10.0    

 05 02 04      რელიგიური ორგანიზაციების
ხელშეწყობა

               
40.0  

             
40.0                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

40.0  
   
        40.0                  -    
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   ხარჯები                
40.0  

             
40.0                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

40.0  
           
40.0                  -    

      სუბსიდიები                
40.0  

             
40.0                   

40.0  
           
40.0                

40.0  
           
40.0    

 05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                  
7.0  

               
7.0                  -          

         25.7  
           
25.7                  -                

35.1  
           
35.1                  -    

   ხარჯები                  
7.0  

               
7.0                  -                   

25.7  
           
25.7                  -                

35.1  
           
35.1                  -    

      სუბსიდიები                  
7.0  

               
7.0                   

25.7  
           
25.7                

35.1  
           
35.1    

 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა

          
1,127.4  

           
845.1            282.3            

2,878.3  
         
892.3          1,986.0         

1,091.7  
      
1,091.7                  -    

   ხარჯები              
845.1  

           
845.1                  -              

2,870.8  
         
890.8          1,980.0         

1,091.7  
      
1,091.7                  -    

      საქონელი და მომსახურება                
21.0  

             
21.0                  -             

      27.8  
           
27.8                  -                

21.0  
           
21.0                  -    

      სუბსიდიები              
206.8  

           
206.8                  -                 

213.1  
         
213.1                  -              

223.6  
         
223.6                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
382.2  

           
382.2                  -                 

413.3  
         
413.3                  -              

481.7  
      
   481.7                  -    

      სხვა ხარჯები              
235.1  

           
235.1                  -              

2,216.6  
         
236.6          1,980.0            

365.4  
         
365.4                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
282.3  

                  -
              282.3                   

7.5  
             
1.5                 6.0                  -

    
               -
                    -    

 06 01    ჯანმრთელობის დაცვა          
    421.5  

           
139.2            282.3               

154.0  
         
148.0                 6.0            

145.3  
         
145.3                  -    

   ხარჯები              
139.2  

           
139.2                  -       

          146.5  
         
146.5                  -              

145.3  
         
145.3                  -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                     

8.5  
      
       8.5                  -                    -

    
               -
                    -    

      სუბსიდიები              
137.9  

           
137.9                  -                 

138.0  
         
138.0                  -          

    145.3  
         
145.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
1.3  

               
1.3                  -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
282.3  

                  -
              282.3                   

7.5  
             
1.5                 6.0                  -

    
               -
                    -    

 06 01 01       საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

             
139.2  

           
139.2                  -                 

138.0  
         
138.0                  -              

145.3  
          145.3 
                 -    

   ხარჯები              
139.2  

           
139.2                  -                 

138.0  
         
138.0                  -              

145.3  
         
145.3                  -    

      სუბსიდიები           
   137.9  

           
137.9                 

138.0  
         
138.0              

145.3  
         
145.3    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
1.3  

               
1.3                        -

                        -
        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
                            -

                        -
        

 06 01 02       ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-
რეაბილიტაცია

             
282.3  

                  -
              282.3          

       16.0  
           
10.0                 6.0                  -

    
               -
                    -    
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   ხარჯები                    -
    

                  -
                    -                     

8.5  
             
8.5                  -                    -

    
               -
                    -    

      საქონელი და მომსახურება                    -
    

                  -
                    -                     

8.5  
             
8.5                  -                    -

    
               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა              
282.3              282.3                   

7.5  
             
1.5                 6.0                  -

        

 06 02    სოციალური დაცვა              
705.9  

           
705.9                  -              

2,724.3  
         
744.3          1,980.0            

946.4  
         
946.4                  -    

   ხარჯები              
705.9  

           
705.9                  -              

2,724.3  
         
744.3          1,980.0            

946.4  
         
946.4                  -    

      საქონელი და მომსახურება                
21.0  

             
21.0                  -                   

19.3  
           
19.3                  -                

21.0  
           
21.0                  -    

      სუბსიდიები                
68.9  

             
68.9                  -                   

75.1  
           
75.1                  -                

78.3  
           
78.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
380.9  

           
380.9                  -                 

413.3  
         
413.3                  -              

481.7  
         
481.7                  -    

      სხვა ხარჯები              
235.1  

           
235.1                  -              

2,216.6  
         
236.6          1,980.0            

365.4  
         
365.4                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
    

                  -
                    -                        -

    
               -
                    -                    -

    
               -
                    -    

 06 02 01
      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა
სოციალური დაცვა

               
31.4  

             
31.4                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

62.4  
           
62.4                  -    

   ხარჯები                
31.4  

             
31.4                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

62.4  
           
62.4                  -    

      სხვა ხარჯები                
31.4  

            
 31.4                   

30.0  
           
30.0                

62.4  
           
62.4    

 06 02 02       ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა

             
149.6  

           
149.6                  -                 

152.0  
         
152.0                  -              

152.0  
         
152.0                  -    

   ხარჯები              
149.6  

           
149.6                  -                 

152.0  
         
152.0                  -              

152.0  
     
    152.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება                
21.0  

             
21.0                  -                   

19.3  
           
19.3                  -                

21.0  
           
21.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  
4.6  

               
4.6                     

3.4  
             
3.4                  

5.0  
             
5.0    

      სხვა ხარჯები              
124.0  

           
124.0               

  129.4  
         
129.4              

126.0  
         
126.0    

 06 02 03
     სამედიცინო კვლევებისა და
სტაციონარული მომსახურების
თანადაფინანსება

             
220.5  

           
220.5                  -                 

244.0  
         
244.0                  -              

300.0  
         
300.0                  -    

   ხარჯები              
220.5  

           
220.5                  -                 

244.0  
         
244.0                  -              

300.0  
    
     300.0                  -    

      სუბსიდიები                    -
                            -

                        -
        

      სოციალური უზრუნველყოფა              
220.5  

           
220.5                 

244.0  
          244.0
              

300.0  
         
300.0    

      სხვა ხარჯები                    -
                            -

                        -
        

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური
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 06 02 04 რეაბილიტაციის თანადაფინანსების
პროგრამა

               
48.0   

             
48.0                  -                   

48.0  
           
48.0                  -                

52.5  
           
52.5                  -    

   ხარჯები                
48.0  

             
48.0                  -      

             48.0  
           
48.0                  -                

52.5  
           
52.5                  -    

      სუბსიდიები                
48.0  

             
48.0                   

48.0  
           
48.0                

52.5  
           
52.5    

 06 02 05  სტუდენტების დახმარების პროგრამა                  
7.0  

               
7.0                  -                   

17.0  
           
17.0                  -              

115.0  
         
115.0                  -    

   ხარჯები                  
7.0  

               
7.0                  -                   

17.0  
           
17.0                  -              

115.0  
         
115.0                  -    

      სხვა ხარჯები                  
7.0  

               
7.0                   

17.0  
           
17.0              

115.0  
         
115.0    

 06 02 06  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო
კვებით უზრუნველყოფა

             
110.7  

           
110.7                  -                

 118.0  
         
118.0                  -              

121.5  
         
121.5                  -    

   ხარჯები              
110.7  

           
110.7                  -                 

118.0  
         
118.0                  -       

       121.5  
         
121.5                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა              
110.7  

           
110.7                 

118.0  
         
118.0              

121.5  
         
121.5    

 06 02 07         იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დახმარების პროგრამა

               
12.6  

             
12.6                  -                   

13.0  
           
13.0                  -                

13.0  
           
13.0                  -    

   ხარჯები                
12.6  

             
12.6                  -                   

13.0  
           
13.0                  -                

13.0  
           
13.0                  -    

      სხვა ხარჯები                
12.6  

             
12.6             

      13.0  
           
13.0                

13.0  
           
13.0    

 06 02 08  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი
ოჯახების დახმარების პროგრამა

                 
4.5  

               
4.5                  -                     

5.0  
     
        5.0                  -                  

5.0  
             
5.0                  -    

   ხარჯები                  
4.5  

               
4.5                  -                     

5.0  
             
5.0                  -         

         5.0  
             
5.0                  -    

      სხვა ხარჯები                  
4.5  

               
4.5                     

5.0  
             
5.0                  

5.0  
             
5.0    

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი
თავშესაფრით უზრუნველყოფის
პროგრამა

               
20.3  

             
20.3                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

   ხარჯები                
20.3  

             
20.3                  -                   

30.0  
           
30.0                  -                

30.0  
           
30.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
                         

0.5  
             
0.5                    -

        

      სხვა ხარჯები                
20.3  

             
20.3                   

29.6  
           
29.6                

30.0  
           
30.0    

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
თბობის სეზონთან დაკავშირებით
ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი
აირის ღირებულების თანადაფინანსება

               
31.7  

             
31.7                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                

40.0  
           
40.0                  -    

   ხარჯები                
31.7  

             
31.7                  -                   

40.0  
           
40.0                  -                 

40.0  
           
40.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                
31.7  

             
31.7                   

40.0  
           
40.0                

40.0  
           
40.0    

 06 02 11        100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა
დახმარების პროგრამა

                 
1.5  

               
1.5                  -                     

2.0  
             
2.0                  -                  

1.0  
             
1.0                  -    
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   ხარჯები                  
1.5  

               
1.5                  -                     

2.0  
             
2.0                  -                  

1.0  
             
1.0                  -    

      სხვა ხარჯები                  
1.5  

   
            1.5    

                
2.0  

             
2.0                  

1.0  
             
1.0    

 06 02 12  სარიტუალო ხარჯი                  
2.7  

               
2.7                  -                     

5.0  
             
5.0                  -                  

7.0  
             
7.0                  -    

   ხარჯები                  
2.7  

               
2.7                  -                     

5.0  
             
5.0                  -                  

7.0   
             
7.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                    -
                            -

                        -
        

      სხვა ხარჯები                  
2.7  

               
2.7                     

5.0  
             
5.0                  

7.0  
             
7.0    

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა
დახმარების პროგრამა

               
39.9  

             
39.9                  -         

          40.3  
           
40.3                  -                

47.0  
           
47.0                  -    

   ხარჯები                
39.9  

             
39.9                  -                   

40.3  
           
40.3                  -                

47.0  
           
47.0                  -    

      სუბსიდიები                
20.9  

             
20.9                   

27.1  
           
27.1                

25.8  
           
25.8    

      სოციალური უზრუნველყოფა                
13.3  

             
13.3                     

7.5  
             
7.5                

15.2  
           
15.2    

      სხვა ხარჯები                  
5.6  

               
5.6                     

5.7  
             
5.7                  

6.0  
             
6.0    

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზარალებული
ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა

               
25.4  

             
25.4                  -              

1,980.0  
               -
            1,980.0                  -

    
               -
                    -    

   ხარჯები                
25.4  

             
25.4                  -              

1,980.0  
               - 
           1,980.0                  -

    
               -
                    -    

      სხვა ხარჯები                
25.4  

             
25.4              

1,980.0            1,980.0                  -
        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                    -
                            -

                      -                    -
        

 
მუხლი 20
ასიგნებების დაფინანსება
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო
ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21
ასიგნებების გადანაწილება
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ
კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის
თანახმად.
მუხლი 22
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016519



განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი
ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23
 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების
განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის
სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 25
დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან
დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული
თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და
მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე
მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს
მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება,
რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 26
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 282.2 ათასი ლარი
(მათ შორის 27.2 ათასი ლარი ნაშთი) მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  145300  ლარი.

ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო
სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის  134900  ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის
უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის  2000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში
შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი
მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის
ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი
ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის
მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 28
ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს
2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად
გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილება,

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016519



სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.167.016492

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016519
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         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

160/3-87/22
13-01-2022

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიას

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი

2. ასევე გთხოვთ  მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

ყველა სსიპ-ის, ა(ა)იპ-ის და შპს-ს შესახებ თანდართული ფორმის შესაბამისად. 

გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	124-1242203947
თარიღი:	08/02/2022
პინი:	6826

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ხათუნა	სამნიძეს

თქვენი	 2022	 წლის	 13	 იანვრის	 160/3-87/22	 წერილის	 მე-2	 პუნქტის	 პასუხად,
გიგზავნით	მოთხოვნილ	ინფორმაციას	დანართის	სახით	(იხ.დანართი)

რაც	 შეეხება	თეთრიწყაროს	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	დამტკიცებულ	ბიუჯეტს,
იგი	გამოქვეყნებულია	საკანონმდებლო	მაცნეს	ვებ	გვერდზე.

პატივისცემით,

დანართი:	1	(ერთი)	ფურცელი.

გიორგი	წიკლაური

თეთრიწყაროს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=124-1242203947&pin=6826


N
სამართლებრივი 

ფორმა (სსიპ, ა(ა)იპ, 
შპს)

ორგანიზაციის დასახელება
2022 წლის 

დამტკიცებული 
ბიუჯეტი

დასაქმებულთა 
რაოდენობა 

(შტატგარეშეთა 
ჩათვლით)

დასაქმებულთა 
შრომის 

ანაზღაურება 
(შტატგარეშეთა 

ჩათვლით)

ა(ა)იპ
ააიპ "საზ.ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფის ცენტრი"
162800 11 91260

ა(ა)იპ ააიპ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი 1241320 157 885120

ა(ა)იპ
ა.ა.ი.პ.  თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა -განათლებისა 

და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
2564698 235 1508280

შპს შპს თეთრიწყარო სერვის ჯგუფი 1836000 167 1051800



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

290/3-87/22
17-01-2022

ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიას

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი

2. ასევე გთხოვთ  მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

ყველა სსიპ-ის, ა(ა)იპ-ის და შპს-ს შესახებ თანდართული ფორმის შესაბამისად. 

გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	102-1022203569
თარიღი:	04/02/2022
პინი:	2889

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ხათუნა	სამნიძეს

ქალბატონო	ხათუნა,

თანახმად	 თქვენი	 მიმდინარე	 წლის	 17/01/2022	 წლის	 N290/3-87/22	 წერილისა,
გიგზავნით	ყაზბეგის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	დამტკიცებულ	ბიუჯეტს.

ასევე,	 გიგზავნით	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 ა(ა)იპ-ების	 შესახებ
ინფორმაციას	თანდართული	ფორმის	შესაბამისად.

პატივისცემით,

ბაკური	ავსაჯანიშვილი

ყაზბეგის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=102-1022203569&pin=2889


N
სამართლებრივი 

ფორმა (სსიპ, ა(ა)იპ, 
შპს)

ორგანიზაციის დასახელება
2022 წლის 

დამტკიცებული 
ბიუჯეტი

დასაქმებულთა 
რაოდენობა 

(შტატგარეშეთა 
ჩათვლით)

დასაქმებულთა 
შრომის 

ანაზღაურება 
(შტატგარეშეთა 

ჩათვლით)
ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტკომპლექსი 208.0 14 140,4

ა(ა)იპ
განათლების,კულტურისა და სპორტის 

განვითარების ცენტრი
1,090,0 82 783,0

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 119,3 9 101,6
ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური 1,265,0 108 886,8

ა(ა)იპ
სააღმზრდელო,საგანმანათლებლო 

სკოლამდელ დაწესებულებატა 
ცენტრი

1,256,7 128 972,7



             

 

  

  

  

    ყაზბეგის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 

 დადგენილება  # 13    

               2022   წლის     27 დეკემბერი 

      დ.სტეფანწმინდა 

 

             ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ  

საქართველოს ორგანული კანონის „ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “24- ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი 
მე-2 ნაწილის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. 

 

 

                                ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 

                   

   თავი I.  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

   მუხლი 1.   ბიუჯეტის ბალანსი 

    განისაზღვროს    ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 

2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 12592,3 18843,7 4858,5 13985,2 8435,0 100,0 8335,0 

გადასახადები 4137,2 4527,4 0,0 4527,4 4809,3 0,0 4809,3 

გრანტები 3960,5 10899,7 4858,5 6041,2 100,0 100,0 0,0 



დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 

2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

 

სხვა შემოსავლები 4494,6 3416,6 0,0 3416,1 3525,7 0,0 3525,7 

ხარჯები 5861,2 10301,9 113,3 10188,6 6532,4 100,0 6432,4 

შრომის ანაზღაურება 1119,9 1185,0 36,0 1149,0 1370,0 42,6 1327,4 

საქონელი და 
მომსახურება 

569,2 677,8 32,3 645,5 590,7 4,1 586,6 

ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

პროცენტი 14,6 21,6 0,0 21,6 13,1 0,0 13,1 

სუბსიდიები 3591,6 4202,1 45,0 4157,1 3896,0 53,3 3842,7 

გრანტები 10,9 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

417,0 548,0 0,0 548,0 533,2 0,0 533,2 

სხვა ხარჯები 138,0 3660,4 0,0 3660,4 122,4 0,0 122,4 

საოპერაციო სალდო 6731,1 8541,8 4745,2 3796,6 1902,6 0,0 1902,6 

არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

7781,9 12386,2 4930,6 7455,6 1870,6 0,0 1870,6 

ზრდა  7890,5 12386,2 4930,6 7455,6 1870,6 0,0 1870,6 

კლება 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

მთლიანი სალდო -1050,8 -3844,4 -185,4 -3659,0 32,0 0,0 32,0 

ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

-1068,9 -3876,9 -185,4 -3691,5 0,0 0,0 0,0 

ზრდა 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 1345,8 3876,9 185,4 3691,5 0,0 0,0 0,0 



დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 

2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ვალუტა და დეპოზიტები 1345,8 3876,9 185,4 3691,5 0,0 0,0 0,0 

ვალდებულებების 
ცვლილება 

-18,1 -32,5 0,0 -32,5 -32,0 0,0 -32,0 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 18,1 32,5 0,0 32,5 32,0 0,0 32,0 

    საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

საშინაო 18,1 32,5 0,0 32,5 32,0 0,0 32,0 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

მუხლი 2.   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება თანდართული რედაქციით: 

            

 

 

                 დასახელება 

 

 

 

2020 წ. 
ფაქტი 

 

 

            2021 წლის გეგმა              2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

შემოსულობები 12701,0 18 843,7 4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8335,0 

შემოსავლები 12592,4 18 843,7 4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8435,0 

არაფინანსური აქტივების 108,6 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



კლება 

ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გამოკლებით) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

გადასახდელები 13769,7 22 221,1 5 043,9 17 177,2 8435,0 100,0 8335,0 

ხარჯები 5861,2 12 845,5 113,3 12 732,2 6552,4 100,0 8452,4 

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

7890,4 9 348,3  4 930,6 4 417,7 1850,6 0,0 1850,6 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა (ნაშთის 
გამოკლებით) 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალდებულებების კლება 18.1 27,3  0,0 27,3 32,0 0,0 32,0 

ნაშთის ცვლილება -1068.7 -3 377,4 -185,4 -3 192,0 0,0 0,0 0,0 

                                                    

 მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

 განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   8435,0  ათასი ლარის ოდენობით 

             

 

 

             დასახელება 

2020 
წლის 
ფაქტი 

           2021 წლის გეგმა              2022 წლის  გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერებ
ი 

საკუთარი 
შემოსავლები 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

შემოსავლები 12592.4 18 843,7     4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8335,0 

გადასახადები 4137.3 4 527,4      0,0 4 527,4 4809,3 0,0 4809,3 

გრანტები 3960.5 10 899,7    4 858,5 6 041,2 100,0 100,0 0,0 

სხვა შემოსავლები 4494.6 3 416,6     0,0 6 041,2 3525,7 0,0 3525,7 

 

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები   4809,3   ლარის ოდენობით 



        დასახელება 

 

 

 

კოდი 

 

 

 

2020 
წლის 
ფაქტ
ი 

        2021  წლის გეგმა           2022 წლის გეგმა 

სულ 

         მათ შორის 

სულ 

       მათ შორის 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

გადასახადები 11 4137.3 4 527,4        0,0 4 527,4 4809,3 0,0 4809,3 

საშემოსავლო გადასახადი 111 0.0 0,0        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ქონების გადასახადი 113 4040.6 4 400,0        0,0 4 400,0 4650,0 0,0 4650,0 

საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

113111 
3532.0 4 100,0      0,0 4 100,0 4346,0 0,0 4346,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 
96.6 1,0     0,0 1,0 3,0 0,0 3,0 

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე 

113114 
11.0 1,0       0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე 

113115 
372.0 298,0      0,0 298,0 300,0 0,0 300,0 

დამატებითი 
ღირებულების გადასახადი 

11411 
96.7 127,4     0,0 127,4 159,3 0,0 159,3 

  

მუხლი 5.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები                                                                         

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  100,0     ათ. ლარის ოდენობით: 

                                       დასახელება 2020 წლის 
ფაქტი 

2021წლის 
გეგმა 

2022 წლის 
გეგმა 

გრანტები 3960.5 10 899,7 100,0 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

0.0 0,0 0,0 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3960.5 10899,7 100,0 



ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 505.9 147,5 100,0 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0,0 0,0 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

105.9 147,5 100,0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3454.6 10 752,2 0,0 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 

3102.6 3 967,2 0,0 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 352.0 352,0 0, 0 

მგფ-ის თანადაფინანსება 0.0 6000,5 0,0 

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0.0 0,0  

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 0.0 432,5 0,0 

 

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები          

 განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები   3525,7   ათ.ლარის ოდენობით                                                                                      

დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 
2021წლის  

გეგმა 
2022 წლის  
პროექტი 

სხვა შემოსავლები 4494,6 3416,6 3525,7 

შემოსავლები საკუთრებიდან 176,6 59,0 75,0 

პროცენტები 72,0 0,0 0,0 

რენტა 104,6 59,0 75,0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      54,5 45,0 28,0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

50,1 14,0 47,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა    

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3669,6 2664,3 2893,1 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3658,4 2664,3 2870,0 

სანებართვო მოსაკრებელი 37,4 40,0 15,0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 3578,6 2589,3 2820,0 



დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 
2021წლის  

გეგმა 
2022 წლის  
პროექტი 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

42,2 35,0 35,0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,2 23,0 23,1 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,2 23,0 23,1 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  416,7 605,3 522,6 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 231,7 85,0 35,0 

 

მუხლი 7. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   6532,4  ათასი ლარის ოდენობით 

              დასახელება 
2020 წლის 
ფაქტი 

2021 წლის გეგმა 
 2022 წლის გეგმა 

  

სულ 

          მათ შორის 

სულ 

          მათ შორის 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე
ბი 

 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ
ები 

ხარჯები 5861.2 12 845.5      113.3   12 732.2 6532,4 100,0 6432,4 

შრომის ანაზღაურება 1119.8 1 185.0      36.0   1 149.0 1370,0 42,6 1327,4 

საქონელი და 
მომსახურება 

569.3 677.8     32.3   645.5 590,7 4,1 586,6 

პროცენტი 14.6 26.8     0.0   26.8 13,1 0,0 13,1 

სუბსიდიები 3591.7 4 198.6    45.0   4 153.6 3896,0 53,3 3842,7 

გრანტები 10.9 7.0     0.0   7.0 7,0 0,0 7,0 

სოციალური 417.0 548.0    0.0   548.0 533,2 0,0 533,2 



 

 მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1870,6   ათასი 
ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1870,6      ათასი ლარის 
ოდენობით 

 
 

 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 
პროგრამების მიხედვით 

2020  წლის 
ფაქტი 

2021წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

   01 00 
 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების   
ხარჯები  
 

279.4 3.0 20,0 

 01 01       საკანონმდებლო და არმასრულებელი 
ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

279.4 3.0 20,0 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6696.7 9 013.1 1807,6 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4497.0 6 286.5 1436,5 

02 02 წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

741.7 1 431.2 76,0 

02 03 გარე განათება 0.0 0.0 0,0 

02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 243.1 79.2 0,0 

02 05 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური 
ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 

731.2 321.1 295,1 

02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  333.7 745.1 0,0 

02 07 განაშენიანების გეგმა 150.0 150.0 0,0 
02 08 ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა   0,0 
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 89.4 14.4 0,0 

03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 86.0 0,0 0,0 
03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება 

და ნაჩენების გატანა 
3.4 10.9 0,0 

03 03 ა(ა)იპ „თრუსოს  დაცული ლანდშაფტის დაცვა“ 0,0 3,5 0,0 
03 04 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 0,0 0,0 0,0 
04 00 განათლება 769.7 295,8 23,0 
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 
29.5 81,9 23,0 

04 02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 740.2 213,9 0,0 
04 03 განათლების ხელშეწყობა 0.0 0,0 0,0 

05 00 კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი 44.2 20,0 20,0 
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 28.1 0,0  

უზრუნველყოფა 

სხვა ხარჯები 137.9 6 202.3    0.0   6 202.3 122,4 0,0 122,4 



05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 16.1 20,0 20,0 

05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.0 0,0  
05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა 0.0 2,0 0,0 
05 01 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 0,0  
05 02 მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა 0.0 2,0  
     
 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 7890.4 9 348.3 1870,6 

 

ბ)    განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0    ათასი 
ლარის ოდენობით 

დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 108.6 0.0 0,0 
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0,0 
მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0,0 
არაწარმოებული აქტივები 108.6 0.0 0,0 
მიწა 108.6 0.0 0,0 

 

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 
ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით: 

  

 

                        დასახელება 2020 წლის 
ფაქტი 

2021 წლის 
გეგმა 

2022 წლის 
გეგმა 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1946.4 1 751.3 2004,6 

7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 

1946.4 1 751.3 2004,6 

70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

1946.4 1 711.3 1924,5 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 40.0 80,1 

7016 ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები 0.0 0.0 0,0 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 5565.9 12 705.3 1970,4 

7045 ტრანსპორტი 4497.0 6 304.5 1675,3 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4497.0 6 304.5 1675,3 



70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 731.2 0,0 0,0 

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 

337.7 6 400.8 295,1 

705 გარემოს დაცვა 1893.1 2 689.9 983,3 

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1364.1 1 449.8 725,8 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 529.0 1 240.1 257,5 

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 605.7 1 134.2  177,5 

7063 წყალმომარაგება 212.6 191.1 0,0 

7064 გარე განათება 0.0 0.0 129,5 

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში  

393.1 943.1 48,0 

707 ჯამრთელობის დაცვა 97.7 110.2 119,3 

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 97.7 110.2 119,3 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1264.2. 1609.3 1301,0 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 232.7 211.9 208,0 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1031.5 1 397.4 1093,0 

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 0,0 0,0 

709 განათლება 1860.3 1 497.5 1256,7 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1090.4 1 251.7 1256,7 

7092 ზოგადი განათლება 29..7 31.9 0,0 

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 29.7 31.9 0,0 

7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

740.2 213.9 0,0 

710 სოციალური დაცვა 501.0 682.0 622,2 

7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სოციალური დაცვა 

311.4 834.4 441,1 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 297.4 828.5 437,2 

71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 
დაცვა 

14.0 5.9 3,9 



7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 188.1 158.6 152,1 

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  1.6 89.0 29,0 

  სულ 13769.7 22 221.1 8435,0 

 

მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   32,0  ათასი ლარის ოდენობით. 

 მუხლი 11.  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის 
ოდენობით. 

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 

2021 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3493121.33  ლარი.   მათ 
შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-3192,068 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 301053.33 ლარი. აქედან: 

31696.56 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  18 იანვრის #13 განკარგულებით გამოყოფილი 
თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-2550.60 ლარი და დაბა 
სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-29145.96 ლარი) ნაშთი. 

146044.47 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9  იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი 
თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-1871.84 ლარი და დაბა 
სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-144172.63 ლარი) ნაშთი. 

67087.86 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის  #2630 განკარგულებით გამოყოფილი 
თანხიდან (სოფ. კარკუჩაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი. 

12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის #559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა 
გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები) ნაშთი. 

43 544.44 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის  #654 განკარგულებით გამოყოფილი 
თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი  პროექტები) ნაშთი. 

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ნაშთი-183 341.03 ლარი. 

მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს   -32,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული 
წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის 
დაფარვას. 

 



 თავი II.      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები   2022-2025 
წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები 

 
 
 
 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება  (პროგრამული კოდი 02 00) 

 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2405,4 

ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული 
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი 
რედაქციით: 

 
ათას ლარში 

 
პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

     2022 
      წელი 

2023 
წელი 

2024 
წელი 

2025 
წელი 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1447,1 1000,0 0,0 0,0 

020101 ახალი გზების მშენებლობა 1316,5 1000,0   

020102 გზების მიმდინარე შეკეთება 130,6 0,0   

0202 წყლის სისტემების განვითარება 257,5 1348,4 181,5 181,5 

020201 სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია  0,0 0,0   

020202 კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია 76,0 1166,9   

020203 
წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-

პატრონობა 
181,5 181,5 181,5 181,5 

0203 გარე განათება 129,5 129,5 129,5 129,5 

020301 გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია 0,0    

020302 გარე განათების მოვლა-პატრონობა 129,5 129,5 129,5 129,5 

0204 
 

                         კეთილმოწყობის ღონისძიებები 
 

0,0 0,0 2179,7 2230,8 

020401 
მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების 

რეაბილიტაცია 
0,0 0,0 2179,7 2230,8 

020402 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 0,0 0,0   

020403 დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება 0,0 0,0   

0205 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური 
ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 

295,1 0,0 0,0 0,0 

02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 48,0 48,0 48,0 48,0 

02 07                       განაშენიანების გეგმა 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 08 ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა 228,2 228,2 228,2 228,2 

                                                                    ჯამი 2405,4 2754,1 2766,9 281,8 

 
 



პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,  

 2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 01                     1447,1 

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი 
ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ 
მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების 
მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის 
საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების 

რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში 
ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების 
გაწმენდა. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს, როგორც  სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი 
სახსრები . 

მოსალოდნელი  
შედეგი 

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის 
შეუფერხებელი გადაადგილება 

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი ახალი 

 გზების მშენებლობა 

2022 წლის დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 01 01               1316,5 

ქვეპროგრამის  
 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც 
წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.2022 წელს გაგრძელდება  
წინა წელს დაწყებული გზების რეაბილიტაცია ,რომლებიც განხორციელდება, 
როგორც რგფ-დან გამოყოფილი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
თანხებით. 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება 
გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 73,2, ათასი ლარი, მათ 
შორის: 

სოფ. ხურთისის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება-36.0 ათ. ლარი 

  სოფ. არშის გზის რეაბილიტაციის  თანადაფინანსება-37.2ათ.ლარი ,ხოლო 

  სოფ. გარბნის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია-1243,3 
ათ.ლარი 

 



მიღწეული შედეგი 
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო 
ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გზების მიმდინარე შეკეთება 

 2022 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 01 02                   130,6  

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის 
და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს 
მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, სტიქიის პრევენციისა და 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთება, ზამთრის პერიოდში 
გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.აგრეთვე ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა  

მოსალოდნელი  შედეგი 
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო 
ინფრასტრუქტურა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

წყლის სისტემების განვითარება 

 2022 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 02 257,5 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი  

    ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია 

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.  

პროგრამის მიზანია  
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება; 

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ 
წყალს; 
-  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი 
გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. 

 
 



მოსალოდნელი  შედეგი 
გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით 
უზრუნველყოფა. 

 
 
 

 
 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება 

 
        კოდი 

 
 
  საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა -  
რეაბილიტაცია 

    
2022 წლის დაფინანსება 

ათ.ლარებში 

        02 02 02 76,0 

  ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი     
სამსახური 

 
    ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

 
 
 
 

 ქვეპროგრამის 
აღწერა და მიზანი 

. 
 ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჩხოტში    
ახალი  კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება 70 -მდე ოჯახს და   
რომლის მოწყობა–მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები 
მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 
აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება, როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხით ,ასევე 
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით-76,0 ლარით. 

 
  

 მიღწეული შედეგი 
 პირობების გაუმჯობესებას.სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს   
საერთაშორისო სტანდარტებს,რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს 
მოსახლეობის 

 
 
 
 
 

 

კოდი 
პროგრამის 
დასახელება  

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა 

2022 წლის დაფინანსება 

         ათას ლარში 

02 02 03 181,5 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

სამსახური 
       ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ 



პროგრამის აღწერა  

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტტის  ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში 
ხორციელდება წყლის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა,როგორც დაბა 
სტეფანწმინდაში ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში .ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში  
ხორციელდება    დაბა სტეფანწმინდის საკანალიზაციო სისტემების მოვლა პატრონობა 
სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის 
მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული 
გრაფიკით წყალი. 

.აღნისნული   პროგრამის   მიზანია   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.ასევე გამართული საკანალიზაციო სისტემებით 
მომსახურება.რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში 
წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ 

პროგრამას. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტის   სოფლებში  წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი 
გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გარე განათება 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 03 129,5 

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

    ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული 
ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის 
მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე 
განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. 

 

მოსალოდნელი  შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება. 

 
 

 
 
 

  ქვეპროგრამის   
დასახელება 

 
    კოდი 

 
 

       გარე განათების მოვლა-პატრონობა 

2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

   02 03 02 129,5 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

 
             ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ 



 
 
 ქვეპროგრამის 
აღწერა  

  
დღე-ღამის  ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო 
გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე 
განათება. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი 
მიეწოდება მოსახლეობის90 პროცენტს.გარე განათების ქსელი მოიცავს 1501 ბოძს და 
ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების 
(ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და 
მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების 
სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. 

 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული 
განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; 

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; 
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა; 

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო 

სამუშაოების  ზედამხედველობის  მომსახურების 
შესყიდვა 

 2022 წლის დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 05 295,1 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 
ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების 
ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის 
ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო 
მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. 
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი 
ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების 
განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე 
მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. 
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული 
კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; 
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი 
აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით 
დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) 

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 
 2022 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 48,0 



ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ 
გახარჯული  კომუნალური ხარჯების დაფინანსება. 
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში 
მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება  

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა  

      2022  წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 08 228,2 
პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

პროგრამის აღწერა  

 არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ  „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის 
ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა 
მათ შორის ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი ემსახურება 14 სოფელს. ა(ა)იპ  
„კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის 
მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური 
სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა და ფინანსდება 
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად,რეისები ხორციელდება შეფერხების 
გარეშე 

 
                                        მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) 
 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 725,8 ათასი 
ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და 
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

ათას ლარში 

 
პროგრამ

ული 
კოდი 

დასახელება 

  2022 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში  

 

2023 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

2024 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

2025 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

0300 დასუფთავება და გარემოს  დაცვა 725,8 725,8 725,8 725,8 

03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და 

ნარჩენების გატანა 
687,5 687,5 687,5 687,5 

03 03 
ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის 

ცენტრი 
0,0 0,0 0,0 0,0 

03 04 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 38,3 38,3 38,3 38,3 

      

 
 



პროგრამის დასახელება  
კოდი მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის 

დასუფთავება და ნაჩენების გატანა 

              2022წლის 
            დაფინანსება 
             ათას ლარში 

03 02 687,5 

 
პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური  

პროგრამის აღწერა  

 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის 
ურნები.   
ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური  ახორციელებს  
მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების 
მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი 
ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა.  სამუშაოები  ხორციელდება მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში:ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახა
ლციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა.  
ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია  
მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების 
სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და 
კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების 
დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. 
პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა 
ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც. 
ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე  დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის 
მოვლა პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის 
საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,დაბაში მსხვილფეხა 
პირუტყვის აღკვეთას. 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, 
ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და 
სხვა) ხელფასებს.   

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და 
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება 

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა  

      2022წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

02 04 38,3 
პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

პროგრამის აღწერა  

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და 
სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებულის 
კვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, 
რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. 
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ 
ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც 
მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო 



 
                                                       მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 

 
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1256,7  ათასი ლარი. განათლების 
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი 
შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 

პროგრ
ამული 
კოდი 

დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 1256,7 1256,7 1256,7 1256,7 

04  02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 03 განათლების ხელშეწყობა     

  სულ პრიორიტეტი 1256, 7 1256,7 1256,7 1256,7 
 

ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 
 2022 წლის დაფინანსება 

ათას ლარში 
04 01 1256,7 

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ა(ა)იპ -„ სკოლამდელ  დაწესებულებათა  ცენტრის „ადმინისტრაცია 

პროგრამის აღწერა  

 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი, რომლის 
ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ 
დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 121 
თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში -11,ხოლო დანარჩენი-111 
პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან  და  40 აღმზრდელი და აღმზრდელის 
თანაშემწეა ხოლო -71 სხვა პერსონალი . ეფექტიანი ფუნქციონირების 
უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის 
პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო 
პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 
განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა 
უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი 
და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების 
გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის 
გათვალისწინებით იგეგმება 2020-2023 წლებში ზრდა. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 
შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 
70%-ს შეადგენს 

      



პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ 

 
 
 
                    
               მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

 
 
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის 
სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები 
გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. 
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში 
თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და 
კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების 
შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.  
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, 
ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1301,0 ათასი 
ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული 
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი 
რდაქციით: 

ათას ლარში 

 
პროგრამ

ული 
კოდი 

დასახელება 
2022 
წელი 

2023 
წელი 

2024 
წელი 

2025 
წელი 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 208,0 208,0 208,0 208,0 

05 01 01 სპორტული ღონისძიებები     

05 01 02 ა(ა )იპ სპორტკომპლექსი 208,0 208,0 208,0 208,0 

05 02 კულტურის სფეროს  განვითარება 1093,0 1093,0 1093,0 1093,0 

05 02 01 კულტურული ღონისძიებები  3,0 3,0 3,0 3,0 

05 02 02 
ა(ა)იპ განათლების, კულტურისა და სპორტის 

განვითარების ცენტრი 
1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 

05 02 03 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა     

  სულ პრიორიტეტი 1301,0 1301,0 1301,0 1301,0 

 
 
 
 
 
 
 



პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სპორტის სფეროს განვითარება  
      2022წლის დაფინანსება 
               ათას ლარში 

05 01 208,0 
პროგრამის 
განმახორციელებელი   

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური 
მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ 
სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული 
სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში 
პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება 
მუნიციპალური, რეგიონული  ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს 
ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში,  ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური 
ტურნირები ფეხბურთში.  

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების 
ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, 
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, 
ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება,  

 
 
 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი 

ყაზბეგის სპორტკომპლექსი 
 2022 წლის დაფინანსება 

 ათას ლარში 
05 01 02 208,0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

    ა(ა) იპ    „ყაზბეგის სპორტკომპლექსი“ 

ქვეპროგრამის აღწერა  

 
სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად 
ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. 
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება,  
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ 
თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების ,ცენტრების,კლუბების 
,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა ,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-
შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების 
განხორციელება. 

 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის 
უზრუნველყოფა. 

 
 
 
 
 



პროგრამის დასახელება  
კოდი 

კულტურის სფეროს განვითარება 

2022 წლის 

დაფინანსება ათას 
ლარში 

05 02 1093,0 

პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული 
ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება 
კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების 

სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების 
კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტების მხარდაჭერა; 

მოსალოდნელი შედეგი 

არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი 
ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის 
სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. 

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება  
კოდი 

კულტურის ღონისძიებები 

დაფინანსება 
 ათას ლარში 

05 02 01 3,0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული 
ტრადიციების დაცვის მიზნით  ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების 
მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის 
მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. 
ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და 
პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვა და შენარჩუნება; 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი 
ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, 
ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის 
კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; 
 

 



 
 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი 

        2022 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

05 02 02  1090,0 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების 
ცენტრი 

ქვეპროგრამის 
აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია 
მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი 
აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების,  
კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას.დაბა 
სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.  
 კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს 
სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული  ანსამბლები და 
წრეები:ქორეოგრაფიული,ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე 
კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 
248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე 
მონაწილე. დაფინანსება 754,6 ათასი ლარი.დაგეგმილია სხვადასხვა 
კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა. 
მუნიციპალიტეტის  5  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. 
ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. 
ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება  110,2 ათ.ლარი. 
 
მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში 
ჯანმრთელობის  ჯანსაღი  მდგომარეობით,    ჩატარდება  სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, 
სადაც საშუალოდ  მონაწილეობას მიიღებს  500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე  
როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და  სადაც რეგისტრირებულია 170 
მოზარდი , რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13%  პროცენტია.  დღეის 
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი,  სადაც 
ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის  მიზანია უფრო მეტი 
ახალგაზრდის  მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია 
ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაფინანსება  225,2 ათ ლარი. 
მუნიციპალიტეტის  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 
მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი 
უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების 
ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში 
ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის 
დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები  
საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი 
უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) 

 
 
             



 
 
   მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (როგრამული კოდი 06 00) 

 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 
განისაზღვროს 741,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის 
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი 
შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 
                                                                                                                                                                          ათას ლარში 

პროგრამ
ული 
კოდი 

დასახელება 

2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025  წელი 

 
 

ადგილობრი
ვი ბიუჯეტი 

სახელმწ
იფო 
ტრანსფე
რი 

ადგილობრ
ივი 
ბიუჯეტი 

სახელმწ
იფო 
ტრანსფე
რი 

ადგილობ
რივი 
ბიუჯეტი 

სახელმწ
იფო 
ტრანსფე
რი 

ადგილობ
რივი 
ბიუჯეტი 

სახელმწ
იფო 
ტრანსფე
რი 

06 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 
66,0 53,3 66,0 45,0 66,0 45,0 66,0 45,0 

06 02 სოციალური დაცვა 622,2 0,0 622,2      

06 02 01 ავადმყოფთა 
სოციალური დაცვა 

437,2 0,0   312,0  315,0  

06 02 02 

შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოც. 
დაცვასოციალური 

დაცვა 

3,9 0,0 4,0  4,3  4,5  

06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 152,1 0,0 153,5  155,0  157,0  

06 02 04 
სარიტუალო 
მომსახურება 4,0 0,0 4,5  4,5  4,5  

06 02 05 

უბედური შემთხვევის 
და სტიქიის დროს 

დაზარალებულების 
დახმარება 

25,0 0,0 30,0  30,0  35,0  

  სულ პრიორიტეტი 741,5 53,3 563,0 45,0 571,8 45,0 582,0 45,0 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

            საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

2022 წლის 
დაფინანსება  
ათას ლარში 

06 01  119,3 
პროგრამის 
განმახორციელებელი  

ა(.ა.) ი.პ  საზოგადოებრივი ჯნადაცვა 



პროგრამის აღწერა 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების 
შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და 
რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის პრობლემათა 
გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან 
ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების 
თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების 
უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) 
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; 
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით 
დერატიზაციის  დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, 
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში 
სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების 
განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის 
სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული 
კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების 
მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის 
ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
განხორციელება.  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ 
დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება 
საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; 
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 
საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული 
დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა  
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის 
რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, 
აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა. მკურნალობაში 
ჩართვის მიზნით მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო 
სიტუაციების ლოკალიზება 

 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

2022 წლის 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02  437,2 
პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური 



პროგრამის აღწერა  

  
 ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და 
ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა. 
   ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული  აქვთ 0-
დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა 
სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა. 
  საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებსი 
არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება  
წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -
1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით 
არაუმეტეს  2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის 
პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე  
-70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა. 
   სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს 
გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის 
თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 
ლარისა. 
 
  მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და 
სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად 
დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების 
საფუძველზე  უზრუნველყოფილი იქნებიან  250 ლარის მედიკამენტებით. 
 
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

 
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით 

 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
შშმ პირთა სოციალური დაცვა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 02 3,9 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის 
,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

  გათვალისწინებულია  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად 
მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი 
ფორმით ერთჯერადად:  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად 
გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო  მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებზე -250 ლარის ოდენობით.   
  2.0 ათ.ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარის(ტრენაჟორის) შესაძენად 

  

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. 

 



პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 03 152,1 
პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის 
,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

 გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება  პირველი შვილის 
დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 
400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე  და ყოველი მომდევნო შვილის 
დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  -1000 ლარი.დაფინანსება -27,0 
ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად  ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ 
დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე 
ასაკის შვილი -  150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების 
დახმარება (18 წლამდე) -150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება-2,0 
ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება 
ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1 ათ.ლარი. ოჯახში 
ხანდაზმულ  85 და 90 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე  გაიცემა ერთჯერადად 250 
ლარი,დაფინანსება-12,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ  და ფსიქიკურად 
დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა  თვეში შესაბამისად  200 და 150 ლარის 
ოდენობით.დაფინანსება- 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და 
მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი 
ოჯახის სტუდენტების სწავლის დაფინანსება,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი 
სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები,   რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი 
წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ 
აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-70,0 ათ. ლარი. 
 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება . 
სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება 
სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში 

 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა 
სარიტუალო მომსახურება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 04 4,0 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის 
,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის  სარიტუალო 
მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო 
მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი ,  ხოლო  უპატრონო 
მიცვალებულთათვის  -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.  2021 წელს პროგრამით 
შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული 
ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა  და ავღანეთის ომის მონაწილე 
პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. 

 

 

 



პროგრამის 
დასახელება  

კოდი უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 
დაზარალებულთა სოციალური დაცვა 

დაფინანსება  
ათას ლარში 

06 02 05 25,0 

პროგრამის 
განმახორციელებელ
ი სამსახური 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის 
,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა  

დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით 
(მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო 
დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 10 000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს 
სამშენებლო მასალების სახით. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ხანძრისა და სტიქიით  დაზარალებული ოჯახების  უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო 
პირობების გაუმჯობესება.   

                             

  მუხლი 18.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების  საქმიანობის 
გამართულ და კვალიფიციურ მუშაობას. 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს 
უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. ასევე მოიცავს: კანონით განსაზღვრული 
დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფას. აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე 
ტრანსპორტირებას და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზებას. 
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს,აგრეთვე წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და 
სასამართლო გადაწყ. აღსრულების ფონდს. 

პროგრამუ
ლი კოდი 

დასახელება 
რიცხ
ოვნო

ბა 
2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 83,0 2004,6 1859,2 1860,2 1854,1 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
83,0 1924,5 1779,3 1781,3 1778,3 

01 01 01 ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22,0 507,7 470,1 467,1 465,3 

01 01 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 58,0 1369,0 1264,0 1269,0 1267,8 

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 3,0 47,8 45,2 45,2 45,2 

01 02  
  საერთო დანიშნულების ხარჯები  

 
 80,1 79,9 78,9 75,8 



01 02 01 

  

სარეზერვო ფონდი 

 

 35,0 38,0 40,0 40,0 

01 02 03 

მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა    
ვალდებულებების დაფარვა  

 

  45,1 41,9 38,9 35,8 

                                    

კოდი 
პროგრამის 
დასახელება  

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა  

2022 წ. 2023 წ, 2024 წ. 2025 წ. 

 
 

010203 45,1 41,9 38,9 35,8 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

სამსახური 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 

პროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 
საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა  28 აპრილსა და 28 ოქტომბერს(ხელშეკრულება #52, 
 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს  შორის 
 პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ) "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 
პროექტის"შესაბამისად.  
გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 
 დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. 

პროგრამის მიზანი და 
მოსალოდნელი შედეგი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე  
ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება 

 

                                     ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წწ.ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა 

 
 
 

                                                                      ადგილობრივი ბიუჯეტით 

№ ღონისძიებები 

2022 წ. 2023 წ. 2024 წ. 2025 წ. 
ზღვრული 
მოცულობის 
ფარგლებში 

ზღვრული 
მოცულობის 
ფარგლებში 

ზღვრული 
მოცულობის 
ფარგლებში 

ზღვრული 
მოცულობი
ს 
ფარგლებში 

1 
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების 
გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა) 

32,0 31,9 31,9 31,9 

2 
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების 
გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი) 13,1 10,0 7,0 3,9 

  

                                  თავი III .  ყაზბეგის  ბიუჯეტის ასიგნებები 

                                              მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები 



 

განისაზღვროს  ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული 
რედაქციით. 

 

or
g.

 k
od

i 

დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

  ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტი 

13,769.8 3,683.6 10,086.2 22,720.6 5,043.9 17,676.7 8,435.0 100.0 8,335.0 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

72,0    72,0 78,0    78,0 83,0   83,0 

  ხარჯები 5,861.2 105.3 5,755.9 10,301.9 113.3 10,188.6 6,532.4 100.0 6,432.4 

  შრომის 
ანაზღაურება 

1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

7,890.5 3,578.3 4,312.2 12,386.2 4,930.6 7,455.6 1,870.6 0.0 1,870.6 

  ვალდებულებების 
კლება  

18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 32.0 0.0 32.0 

01 00 მმართველობა და 
საერთო 
დანიშნულების 
ხარჯები 

1,981.9 34.4 1,947.5 1,792.7 40.0 1,752.7 2,004.6 46.7 1,957.9 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

72.0 0.0 72.0 72.0 0.0 72.0 83,0 0.0 83,0 

  ხარჯები 1,702.5 34.4 1,668.1 1,789.7 40.0 1,749.7 1,952.6 46.7 1,905.9 

  შრომის 
ანაზღაურება 

1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 

  არაფინანსური 279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

აქტივების ზრდა 

  ვალდებულებების 
კლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 

01 01 საკანონმდებლო და 
აღმასრულებელი 
საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,981.9 34.4 1,947.5 1,752.7 40.0 1,712.7 1,924.5 46.7 1,877.8 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

72.0   72.0 78.0   78.0 78,0   78.0 

  ხარჯები 1,702.5 34.4 1,668.1 1,749.7 40.0 1,709.7 1,904.5 46.7 1,857.8 

  შრომის 
ანაზღაურება 

1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 

01 01 
01 

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო 

435.3 0.0 435.3 484.2 0.0 484.2 507.7 0.0 507.7 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

22.0   22.0 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 

  ხარჯები 435.3 0.0 435.3 484.2 0.0 484.2 507.7 0.0 507.7 

  შრომის 
ანაზღაურება 

352.6 0.0 352.6 385.2 0.0 385.2 408.3 0.0 408.3 

01 01 
02 

მუნიციპალიტეტის 
მერია 

1,511.2 0.0 1,511.2 1,227.1 0.0 1,227.1 1,369.0 0.0 1,369.0 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

47.0   47.0 53,0 0.0  53,0 58,0 0.0 58,0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

  ხარჯები 1,231.8 0.0 1,231.8 1,224.1 0.0 1,224.1 1,349.0 0.0 1,349.0 

  შრომის 
ანაზღაურება 

734.8 0.0 734.8 763.8 0.0 763.8 919.1 0.0 919.1 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 

01 01 
03 

სამხედრო 
აღრიცხვისა და 
გაწვევის სამსახური 

35.4 34.4 1.0 41.4 40.0 1.4 47.8 46.7 1.1 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

3.0   3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 

  ხარჯები 35.4 34.4 1.0 41.4 40.0 1.4 47.8 46.7 1.1 

  შრომის 
ანაზღაურება 

32.5 31.5 1.0 36.0 36.0 0.0 42.6 42.6 0.0 

01 02 საერთო 
დანიშნულების 
ხარჯები 

0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 80.1 0.0 80.1 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 48.1 0.0 48.1 

  ვალდებულებების 
კლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 

01 02 
01 

სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 35.0 0.0 35.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 35.0 0.0 35.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

01 02 
02 

წინა წლებში 
წარმოქმნილი 
ვალდებულებების 
დაფარვა და 
სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 
აღსრულების 
ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 0.0 45.1 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 

  ვალდებულებების 
კლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 

02 00 ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

6,700.7 3,141.8 3,558.9 15,579.1 4,751.7 10,827.4 2,405.4 0.0 2,405.4 

  ხარჯები 3.9 0.0 3.9 3,524.6 0.0 3,524.6 597.8 0.0 597.8 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

6,696.8 3,141.8 3,555.0 12,054.5 4,751.7 7,302.8 1,807.6 0.0 1,807.6 

02 01 საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,304.5 3,231.1 3,073.4 1,447.1 0.0 1,447.1 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 10.6 0.0 10.6 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,286.5 3,231.1 3,055.4 1,436.5 0.0 1,436.5 

02 01 
01 

ახალი გზების 
მშენებლობა 

4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,304.5 3,231.1 3,073.4 1,316.5 0.0 1,316.5 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,286.5 3,231.1 3,055.4 1,316.5 0.0 1,316.5 

02 01 
02 

გზების მიმდინარე 
შეკეთება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.6 0.0 130.6 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 10.6 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 

02 02 წყლის სისტემების 
მოწყობა, 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

741.6 408.4 333.2 1,431.2 1,168.6 262.6 257.5 0.0 257.5 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

741.6 408.4 333.2 1,431.2 1,168.6 262.6 76.0 0.0 76.0 

02 02 
01 

სასმელი წყლის 
მოწყობა, 
რეაბილიტაცია 

212.6 25.0 187.6 191.1 0.0 191.1 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

212.6 25.0 187.6 191.1 0.0 191.1 0.0 0.0 0.0 

02 02 
02 

კანალიზაციის 
სისტემების 
მოწყობა, 
რეაბილიტაცია 

529.0 383.4 145.6 1,240.1 1,168.6 71.5 76.0 0.0 76.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

529.0 383.4 145.6 1,240.1 1,168.6 71.5 76.0 0.0 76.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

02 02 
03 

წყლისა და 
კანალიზაციის 
სისტემების მოვლა-
პატრონობა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 

02 03 გარე განათება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 

  მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

9.0   9.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 
02 

გარე განათების 
მოვლა- პატრონობა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 

02 04 კეთილმოწყობის 
ღონისძიებები 

243.1 0.0 243.1 6,579.2 0.0 6,579.2 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3,458.6 0.0 3,458.6 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

243.1 0.0 243.1 3,120.6 0.0 3,120.6 0.0 0.0 0.0 

02 04 
01 

მშენებლობა, 
ავარიული 
ობიექტებისა და 
შენობების 
რეაბილიტაცია 

243.1 0.0 243.1 79.2 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

243.1 0.0 243.1 79.2 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

02 04 
03 

დ.სტეფანწმინდის 
ცენტრალური 
ნაწილის ურბანული 
განახლება 

0.0 0.0 0.0 6,500.0 0.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3,458.6 0.0 3,458.6 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 0.0 0.0 3,041.4 0.0 3,041.4 0.0 0.0 0.0 

02 05 საპროექტო-
სახარჯაღრიცხვო 
და ტექნიკური 
ზედამხედველობის 
მომსახურების 
შესყიდვა 

731.2 0.0 731.2 321.1 0.0 321.1 295.1 0.0 295.1 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

731.2 0.0 731.2 321.1 0.0 321.1 295.1 0.0 295.1 

02 06 სოფლის პროგრამის 
მხარდაჭერა 

337.7 308.5 29.2 793.1 352.0 441.1 48.0 0.0 48.0 

  ხარჯები 3.9 0.0 3.9 48.0 0.0 48.0 48.0 0.0 48.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

333.8 308.5 25.3 745.1 352.0 393.1 0.0 0.0 0.0 

02 07 განაშენიანების 
გეგმა 

150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

02 08 ტრანსპორტისა და 
ტექნიკის მოვლა-
შენახვა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.2 0.0 228.2 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.2 0.0 228.2 

03 00 დასუფთავება და 
გარემოს დაცვა 

1,364.1 0.0 1,364.1 1,449.8 0.0 1,449.8 725.8 0.0 725.8 

  ხარჯები 1,256.6 0.0 1,256.6 1,406.4 0.0 1,406.4 725.8 0.0 725.8 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

89.4 0.0 89.4 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების 
კლება  

18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 

03 01 დასუფთავების 
ღონისძიებები 

118.7 0.0 118.7 103.1 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 14.6 0.0 14.6 70.6 0.0 70.6 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

86.0 0.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების 
კლება  

18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 

03 02 მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიის 
დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა 

1,245.4 0.0 1,245.4 1,306.0 0.0 1,306.0 687.5 0.0 687.5 

  ხარჯები 1,242.0 0.0 1,242.0 1,295.1 0.0 1,295.1 687.5 0.0 687.5 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3.4 0.0 3.4 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

03 03 ა(ა)იპ თრუსოს 
დაცული 
ლანდშაფტის 
მართვის ცენტრი 

0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 

03 04 მწვანე ნარგავების 
მოვლა-პატრონობა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 

04 00 განათლება 1,860.2 462.4 1,397.8 1,497.5 207.2 1,290.3 1,256.7 0.0 1,256.7 

  ხარჯები 1,090.6 25.9 1,064.7 1,201.7 28.3 1,173.4 1,233.7 0.0 1,233.7 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

769.6 436.5 333.1 295.8 178.9 116.9 23.0 0.0 23.0 

04 01 ა(ა)იპ სკოლამდელი 
დაწესებულებების 
ფუნქციონირება 

1,090.3 0.0 1,090.3 1,251.7 0.0 1,251.7 1,256.7 0.0 1,256.7 

  ხარჯები 1,060.9 0.0 1,060.9 1,169.8 0.0 1,169.8 1,233.7 0.0 1,233.7 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

29.4 0.0 29.4 81.9 0.0 81.9 23.0 0.0 23.0 

04 02 საჯარო სკოლებისა 
და ბაღების 
რეაბილიტაცია 

740.2 436.5 303.7 213.9 178.9 35.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

740.2 436.5 303.7 213.9 178.9 35.0 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

04 03 განათლების 
ხელშეწყობა 

29.7 25.9 3.8 31.9 28.3 3.6 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 29.7 25.9 3.8 31.9 28.3 3.6 0.0 0.0 0.0 

05 00 სპორტი, კულტურა 
და ახალგაზრდობა 

1,264.1 0.0 1,264.1 1,609.3 0.0 1,609.3 1,301.0 0.0 1,301.0 

  ხარჯები 1,219.9 0.0 1,219.9 1,589.3 0.0 1,589.3 1,281.0 0.0 1,281.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

44.2 0.0 44.2 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

05 01 სპორტის სფეროს 
განვითარება 

232.7 0.0 232.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 

  ხარჯები 204.6 0.0 204.6 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

28.1 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
01 

სპორტული 
ღონისძიებები 

57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 28.9 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

28.1 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
02 

ა(ა)იპ "ყაზბეგის 
სპორტკომპლექსი" 

175.7 0.0 175.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 

  ხარჯები 175.7 0.0 175.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

05 02 კულტურის სფეროს 
განვითარება 

1,031.4 0.0 1,031.4 1,397.4 0.0 1,397.4 1,093.0 0.0 1,093.0 

  ხარჯები 1,015.3 0.0 1,015.3 1,377.4 0.0 1,377.4 1,073.0 0.0 1,073.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

16.1 0.0 16.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

05 02 
01 

კულტურული 
ღონისძიებები 

0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 

05 02 
02 

ა(ა)იპ  
მუნიციპალიტეტის 
განათლების,კულტ
ურისა და სპორტის 
განვითარების 
ცენტრი 

1,031.4 0.0 1,031.4 1,334.4 0.0 1,334.4 1,090.0 0.0 1,090.0 

  ხარჯები 1,015.3 0.0 1,015.3 1,314.4 0.0 1,314.4 1,070.0 0.0 1,070.0 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

16.1 0.0 16.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 

05 02 
03 

რელიგიური და სხვა 
სახის 
საზოგადოებრივი 
საქმიანობა 

0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

06 00 მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

598.8 45.0 553.8 792.2 45.0 747.2 741.5 53.3 688.2 

  ხარჯები 587.7 45.0 542.7 790.2 45.0 745.2 741.5 53.3 688.2 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 ა(ა)იპ 
საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვა  

97.7 45.0 52.7 110.2 45.0 65.2 119.3 53.3 66.0 

  ხარჯები 97.7 45.0 52.7 110.2 45.0 65.2 119.3 53.3 66.0 

06 02 მოსახლეობის 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

501.1 0.0 501.1 682.0 0.0 682.0 622.2 0.0 622.2 

  ხარჯები 490.0 0.0 490.0 680.0 0.0 680.0 622.2 0.0 622.2 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 
01 

ავადმყოფთა 
სოციალური დაცვა 

297.4 0.0 297.4 428.5 0.0 428.5 437.2 0.0 437.2 

  ხარჯები 297.4 0.0 297.4 428.5 0.0 428.5 437.2 0.0 437.2 

06 02 
02 

შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

14.0 0.0 14.0 5.9 0.0 5.9 3.9 0.0 3.9 



or
g.

 k
od

i 
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი
ს 
ფონდები
დან 
გამოყოფ
ილი 
ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

სახელმწიფ
ო 
ბიუჯეტის 
ფონდებიდ
ან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები
დან 
გამოყოფი
ლი 
ტრანსფერ
ები 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ლები 

  ხარჯები 2.9 0.0 2.9 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 3.9 

  არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 
03 

ოჯახებისა და 
ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

188.1 0.0 188.1 158.6 0.0 158.6 152.1 0.0 152.1 

  ხარჯები 188.1 0.0 188.1 158.6 0.0 158.6 152.1 0.0 152.1 

06 02 
05 

უპატრონო 
მიცვალებულებისა 
და ომის ვეტერანთა 
სარიტუალო 
მომსახურება 

0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 

  ხარჯები 0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 

06 02 
06 

უბედური 
შემთხვევისა და 
სტიქიური 
მოვლენების 
შედეგად 
დაზარალებულთა 
სოციალური დაცვა 

0.8 0.0 0.8 85.0 0.0 85.0 25.0 0.0 25.0 

  ხარჯები 0.8 0.0 0.8 85.0 0.0 85.0 25.0 0.0 25.0 

 

 

                                                                                                თავი III 

 

მარეგულირებელი ნორმები 



 

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს 
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო 
ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. 

 

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება 

ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ 
კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. 

 

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების 

ანაზღაურება 

2022 წლის განმავლობაში ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული 
ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით 
დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.  

 

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა 

           ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის 
შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს 
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. 

 

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან 
დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და 
მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.  



წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის 
დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 
2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების 
დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. 

 

მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 100,0 ათასი 
ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების 
განსახორციელებლად.   

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,3  ლარი. 

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს  კანონით 
განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  46,7  ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 
შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი 
ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის 
ურთიერთგადანაწილება. 

 

მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი 

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 25,0 
ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის 
მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  

 

მუხლი 27. ბიუჯეტის ამოქმედება 

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 
ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი იანვრიდან. 

მუხლი 25. 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად 
გამოცხადდეს „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის N14 დადგენილება (matsne.gov.ge, 17/12/2020 
190020020.35.151.016312) 

 

 



 

  საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                გრიგოლ სეთურიძე 

 


