
 

განკარგულება # 41 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

 

    1. "საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 

მე-19 მუხლის საფუძველზე და "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 დეკემბრის N241 დადგენილების 

შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმმართველ 

ერთეულებს გამოუყოს 40 000 000 (ორმოცი მილიონი) ლარი ამ განკარგულების 

დანართის მიხედვით.  

    2. ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა უზრუნველყონ დანართის 

მიხედვით გამოყოფილი თანხების წარმართვა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 

დეკემბრის N241 დადგენილებით დამტკიცებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მე-

2 და მე-5 მუხლების შესაბამისად.  

    3. "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 

პუნქტის "ე" ქვეპუნქტის შესაბამისად სამუშაოების მაქსიმალურად მოკლე დროში 

შესრულების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდეს ერთ 

პირთან მოლაპარაკების საშუალებით.  

      

    პრემიერ-მინისტრი  

    ნიკა გილაური  

დანართი  

      

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეული თანხა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 1,076,882 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1,397,981 



ქედის მუნიციპალიტეტი 491,483 

შუახევის მუნიციპალიტეტი 540,212 

ხულოს მუნიციპალიტეტი 807,311 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 568,508 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 830,257 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 357,277 

თელავის მუნიციპალიტეტი 668,885 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 886,594 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 744,653 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 521,640 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი 437,185 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 829,505 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 356,468 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 836,452 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 382,104 

ვანის მუნიციპალიტეტი 573,409 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 876,737 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 683,379 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 585,852 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 774,096 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 655,211 

ხონის მუნიციპალიტეტი 415,521 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 1,364,167 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 481,724 



მარტვილის მუნიციპალიტეტი 1,004,003 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 470,857 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 564,126 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 505,832 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 576,516 

ხობის მუნიციპალიტეტი 724,858 

გორის მუნიციპალიტეტი 1,508,589 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 810,898 

კასპის მუნიციპალიტეტი 759,169 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 675,347 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 950,636 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 1,206,547 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 554,048 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 556,165 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,522,567 

წალკის მუნიციპალიტეტი 442,400 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 679,309 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,125,623 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 541,901 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 354,724 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 216,115 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 464,138 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 891,067 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 540,713 



ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 468,827 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 1,118,901 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 360,371 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 739,046 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 189,205 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 387,721 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 278,483 

ონის მუნიციპალიტეტი 244,712 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 423,093 

სულ საქართველო 40,000,000 

 

 

 


