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მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №58 

2010 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. მცხეთა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 

 ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 

მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ საფუძველზე, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაადგინა:  

 მუხლი 1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 523.3 

ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 1), მათ შორის: 

1. გადასახადები 4 165.7 ათ. ლარი 

2. მიზნობრივი ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 270.0 ათ. ლარი  

3. გათანაბრებითი ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 1 876.8 ათ. ლარი 

4. სპეციალური ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 830.3 ათ. ლარი  

5. სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 68.5 ათ. 

ლარი  

6. სხვა შემოსავლები 1 312.0 ათ. ლარი. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ 

ჭრილში 9 345.9 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 2). 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 3. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური 

აქტივების ცვლილება 470.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი 3), მათ შორის: 

 1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით. 

 2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 770.0 ათ. ლარის ოდენობით. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 4. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 

ცვლილება – 1397,3 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 4,1 ) , მათ შორის: 

 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 

1397,3 ათ. ლარის ოდენობით. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 5. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების 

ცვლილება – 104.7 ათ. ლარის ოდენობით. (დანართი 4,2 ) , მათ შორის: 

 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 104.7 

ათ. ლარის ოდენობით.  
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 6. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 

ორგანიზაციულ ჭრილში 10 220.6 ათ. ლარით ოდენობით (დანართი 5). 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 
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მუხლი 7. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და 

არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 220.6 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი 6). 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 8. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 8 823.3 

ათ. ლარით ოდენობით (დანართი 7). 

 1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 10 220.6 ათ. 

ლარით ოდენობით (დანართი 7). 

 2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ნაშთის ცვლილება –1 397.3 ათ. ლარით 

(დანართი 7). 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 9. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის მთლიანი სალდო – 1 292.6 ათ. 

ლარით (დანართი 8). 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

მუხლი 10. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

 საკრებულოს თავმჯდომარე  ა.კალანდაძე  

შეტანილი ცვლილებები: 

1.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი,  

01.02.2011 წ. 

2.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  

11.03.2011 წ. 

დანართი 1 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 
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2009 წლის 

ფაქტი 

2010 წლის 

გეგმა 

2011 წლის 

გეგმა 

    

  
შემოსავლები 

9,667.1 14,282.2 8,523.3 

11 გადასახადები 2,801.0 4,115.3 4,165.7 

11311 ქონების გადასახადი 2,801.0 4,113.8 4,165.7 

1131101 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  

1,689.6 2,665.8 3,000.0 

1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 71.2 156.0 100.0 

1131104 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  
101.4 146.0 60.0 

1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  
938.7 1,146.0 1,005.7 

116 სხვა გადასახადები   1.5   
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13 გრანტები 
6,138.8 8,788.9 3,045.6 

131 
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები 
    68.5 

133 
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის 

ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 
6,138.8 8,788.9 2,977.1 

1331 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,346.6 1,500.7 1,876.8 

1331 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 300.0 269.0 270.0 

1331 სპეციალური ტრანსფერი 4,492.2 7,019.2 830.3 

  

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები  
351.6 17.9   

  

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები  
25.0 141.5   

  

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი სახსრები  

4,115.6 6,859.846 830.3 

14 სხვა შემოსავლები 
727.4 1,377.9 1,312.0 

141 შემოსავლები საკუთრებიდან 233.0 648.5 632.0 

1411 
პროცენტები 

მათ შორის: 70.1 172.7 100.0 

14115 
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული 

პროცენტები 70.1 172.7 100.0 

1415 
რენტა 

მათ შორის: 162.9 475.8 532.0 

14151 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის  

 მათ შორის:  145.9 462.6 500.0 

1415101 - წიაღით სარგებლობისათვის 74.9 68.0 128.0 

1415102 
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის 

მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 
61.2 73.0 70.0 

1415104 - წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის  7.7 319.6 300.0 

1415106 
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი 

ფრინველების ამოღებაზე  
2.1 2.0 2.0 

14154 
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში 

(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 17.0 12.0 30.0 

14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   1.2 2.0 

142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 112.9 187.4 180.0 

1422 
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 112.9 187.4 180.0 

14223 სანებართვო მოსაკრებელი 35.4 47.0 50.0 

142210 სატენდერო მოსაკრებელი 10.4 20.0   

142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 6.9 10.0   

142214 
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
60.2 110.4 130.0 

143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები  299.8 462.0 500.0 

145 
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 
81.6 80.0   

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 2 
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მიხედვით 
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  ხარჯები 13527.7 18460.1 9345.9 6290.0 1876.8 269.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156 249 253 241   12 

21  შრომის ანაზღაურება 1040.2 1445.0 1530.2 1454.6 0.0 75.6 

22 
სხვა საქონელი და მომსახურება, მათ 

შორის: 
1486.8 3024.7 1980.0 1921.8 30.0 17.2 

221 
 - შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
55.3 54.5 70.0 67.8 0.0 2.2 

222  - მივლინებები 42.7 63.8 58.0 58.0 0.0   

223  - ოფისის ხარჯები 665.7 498.5 573.2 569.2 0.0 4.0 

224  - წარმომადგენლობითი ხარჯები 21.4 95.0 93.8 93.8 0.0   

225  - კვების ხარჯები 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0   

227 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და 

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის 

ხარჯები 

0.0           

228 

 - ტრანსპორტის და ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 

157.0 231.7 311.2 300.2 0.0 11.0 

2210 
 - სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
543.8 2081.2 871.8 830.8 30.0   

24 პროცენტი   203.2 172.9       

25  სუბსიდია 2020.5 2090.7 1615.5 90.0 1349.0 176.5 

27  სოციალური უზრუნველყოფა 710.7 864.9 524.8 133.8 391.0 0.0 

28  სხვა ხარჯები 8235.3 10831.6 3022.5 2016.9 106.8 0.0 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 3 
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

კო
დ

ი
 დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

2009 წლის 

ფაქტი 

2010 წლის 

გეგმა 
2011 წლის გეგმა 

  
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

-4,266.2 -2,580.9 470.0 

31 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 

3058.527 1613.1 770.0 

311 
ძირითადი აქტივები 

3058.527 1613.1 770.0 

31 
არაფინანსური აქტივების კლება 

7,324.7 4,194.0 300.0 

311 
ძირითადი აქტივები 250.1 903.0 100.0 

314 
არაწარმოებული აქტივები 7,074.6 3,291.0 200.0 

3141 
მიწა 

7,074.6 3,291.0 200.0 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 4,1 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

კო
დ

ი
 დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 

32 
ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:  -1234.9 -1640.4 -1397.3 

  
ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0 

3212 
 ვალუტა და დეპოზიტები  0.0 0.0 0.0 

  

- აქტივი, მიმართული ხარჯების დასაფარავად 

წლის დასაწყისისათვის არსებული საბიუჯეტო 

სახსრების ნაშთიდან 

      

  
ფინანსური აქტივების კლება 1234.9 1640.4 1397.3 

321 საშინაო       

3212 
 ვალუტა და დეპოზიტები  1234.9 1640.4 1397.3 

  

- აქტივი, მიმართული ხარჯების დასაფარავად 

წლის დასაწყისისათვის არსებული საბიუჯეტო 

სახსრების ნაშთიდან 

1234.9 1640.4 1397.3 

 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 
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დანართი 4,2 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის 

ვალდებულებების ცვლილება 

 
    ათას ლარებში 

კო
დ

ი
 

დასახელება 2009 წლის ფაქტი 2010 წლის გეგმა 2011 წლის გეგმა 

33 
ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის:  1,559.1 -43.4 -104.7 

  
ვალდებულებების ზრდა 1559.1 0.0 0 

  
საგარეო       

331 
საშინაო 1559.1     

  
ვალდებულებების კლება 0.0 43.4 104.7 

  
საგარეო       

  
საშინაო   43.4 104.7 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 5 

ო
რ

გ
. კ

ო
დ

ი
 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

2009 

წლის 

ფაქტი 

2010 

წლის 

გეგმა 

2011 

წლის 

გეგმა 

მ.
შ

. ა
დ

გ
ი

ლ
ო

ბ
რ

ი
ვი

 

ბ
ი

უ
ჯ

ეტ
ი

დ
ან

 

გ
ათ

ან
აბ

რ
ებ

ი
თ

ი
 ტ

რ
ან

სფ
ერ

ი
 

მ.
შ

. ს
პე

ც
ტ

რ
ან

სფ
ერ

ი
დ

ან
 

მ.
შ

. მ
ი

ზ
ნო

ბ
რ

ი
ვი

 

ტ
რ

ან
სფ

ერ
ი

დ
ან

 

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ი
სო

 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ

აც
ი

ებ
ი

დ
ან

 გ
რ

ან
ტ

ებ
ი

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

სულ  მცხეთის მუნიციპალიტეტი 16,586.2 20,116.6 10,220.6 7,162.3 1,876.8 843.0 270.0 68.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156 249 253 241   12   

  ხარჯები 13,527.7 18,460.1 9,345.9 6,290.0 1,876.8 841.3 269.3 68.5 

  შრომის ანაზღაურება 1,040.2 1,445.0 1,530.2 1,454.6   75.6   

  საქონელი და მომსახურება 1,486.8 3,024.7 1,980.0 1,921.8 30.0 11.0 17.2   

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
55.3 54.5 70.0 67.8    2.2   

   მივლინებები 42.7 63.8 58.0 58.0    0.0   

   ოფისის ხარჯები 665.7 498.5 573.2 569.2    4.0   

   წარმომადგენლობითი 21.4 95.0 93.8 93.8       
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ხარჯები 

   კვების ხარჯები 1.0 0.0 2.0 2.0       

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

157.0 231.7 311.2 300.2    11.0   

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
543.8 2,081.2 871.8 830.8 30.0 11.0 0.0   

  პროცენტი 34.2 203.2 172.9 172.9 0.0 0.0 0.0   

  სუბსიდიები 2,020.5 2,090.7 1,615.5 90.0 1,349.0 0.0 176.5   

  გრანტები 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0   

  სოციალური უზრუნველყოფა 710.7 864.9 524.8 133.8 391.0 0.0 0.0   

  სხვა ხარჯები 8,235.3 10,831.6 3,022.5 2,016.9 106.8 830.3 0.0 68.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3,058.5 1,613.1 770.0 767.6  1.7 0.7   

  ვალდებულებების კლება 0.0 43.4 104.7 104.7      

01 00 

მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოები 

1,628.2 2,425.1 3,206.9 3,138.4      68.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 144 169 173 173      

  ხარჯები 1,598.9 2,208.8 2,994.6 2,926.1    68.5 

  შრომის ანაზღაურება 969.1 1,149.8 1,214.4 1,214.4      

  საქონელი და მომსახურება 476.2 747.7 1,003.8 1,003.8      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
54.3 52.3 67.8 67.8      

   მივლინებები 42.7 63.8 58.0 58.0      

   ოფისის ხარჯები 91.3 136.6 203.2 203.2      

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
21.4 95.0 93.8 93.8      

   კვების ხარჯები 1.0 0.0 2.0 2.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

66.6 114.0 195.2 195.2      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
199.0 286.0 383.8 383.8      

  პროცენტი 34.2 203.2 172.9 172.9      

  სუბსიდიები 15.8         

  გრანტები 0.0 0.0 500.0 500.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 6.1 9.0 9.0      

  სხვა ხარჯები 98.9 102.0 94.5 26.0    68.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
29.3 172.9 107.6 107.6      

  ვალდებულებების კლება  43.4 104.7 104.7      

01 01 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
251.9 314.7 346.6 346.6      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 24 24 24      

  ხარჯები 246.9 305.7 340.6 340.6      

  შრომის ანაზღაურება 175.0 211.3 234,6 234,6      

  საქონელი და მომსახურება 69.6 91.4 100.0 100.0      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
17.2 26.4 32.0 32.0         

   მივლინებები 6.8 8.0 8.0 8.0         

   ოფისის ხარჯები 20.1 18.0 20.0 20.0         

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
1.0             

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის 24.4 39.0 40.0 40.0         
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ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0.1             

  სუბსიდიები 2.0              

  სოციალური უზრუნველყოფა   2.0 3.0 3.0         

  სხვა ხარჯები 0.3 1.0 3.0 3.0         

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
5.0 9.0 6.0 6.0         

01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,223.0 1,657.1 2,449.8 2,381.3    68.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 126 145 149 149      

  ხარჯები 1,198.7 1,577.3 2,348.2 2,279.7    68.5 

  შრომის ანაზღაურება 794.1 938.5 979.8 979.8      

  საქონელი და მომსახურება 399.9 633.7 770.9 770.9    0.0 

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
37.1 25.9 35.8 35.8      

   მივლინებები 35.9 55.8 50.0 50.0      

   ოფისის ხარჯები 69.8 118.6 183.2 183.2      

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
20.4 83.0 81.8 81.8      

   კვების ხარჯები 1.0 0.0 2.0 2.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

36.8 75.0 155.2 155.2      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
198.8 275.4 262.9 262.9      

  გრანტები 0.0 0.0 500.0 500.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.1 6.0 6.0      

  სხვა ხარჯები 0.0 1.0 91.5 23.0    68.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
24.3 79.8 101.6 101.6      

01 02 01 

მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული 

სამსახური 

487.4 738.7 1,445.4 1,445.4      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 24 25 25      

  ხარჯები 463.1 665.9 1,345.4 1,345.4      

  შრომის ანაზღაურება 191.4 219.6 224.2 224.2      

  საქონელი და მომსახურება 270.7 444.2 614.2 614.2      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
0.4 2.0 16.6 16.6      

   მივლინებები 3.2 7.8 10.0 10.0      

   ოფისის ხარჯები 54.9 93.0 152.9 152.9      

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
20.4 78.0 71.8 71.8      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

36.8 75.0 150.4 150.4      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
155.1 188.4 212.5 212.5      

  გრანტები      500.0 500.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 1.1 2.0 2.0      

  სხვა ხარჯები   1.0 5.0 5.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
24.3 72.8 100.0 100.0      

01 02 02 

მუნიციპალიტეტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახური 

105.9 117.2 126.6 126.6      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 16 16 16      
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  ხარჯები 105.9 117.2 126.6 126.6      

  შრომის ანაზღაურება 95.7 111.6 113.0 113.0      

  საქონელი და მომსახურება 10.2 5.6 13.6 13.6      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
7.7 1.6 4.8 4.8      

   ოფისის ხარჯები 2.5 4.0 4.0 4.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

    4.8 4.8      

01 02 03 

მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკის და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური 

სამსახური 

139.6 171.0 177.7 177.7      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 22 24 24      

  ხარჯები 139.6 171.0 177.7 177.7      

  შრომის ანაზღაურება 125.1 160.6 159.0 159.0      

  საქონელი და მომსახურება 10.6 8.4 16.7 16.7      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
9.4 6.8 9.6 9.6      

   ოფისის ხარჯები 1.2 1.6 7.1 7.1      

  სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 2.0 2.0 2.0      

01 02 04 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურულ-სამშენებლო 

საქმიანობაზე 

ზედამხედველობის სამსახური 

 8.7 29.4 29.4      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა  3 3 3      

  ხარჯები  8.7 29.4 29.4      

  შრომის ანაზღაურება  7.4 23.4 23.4      

  საქონელი და მომსახურება  1.3 6.0 6.0      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
 1.3 4.8 4.8      

   ოფისის ხარჯები     1.2 1.2      

01 02 05 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურის, განათლების და 

ძეგლთა დაცვის სამსახური 

35.1 60.4 60.4 60.4      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5      

  ხარჯები 35.1 53.4 58.8 58.8      

  შრომის ანაზღაურება 34.1 38.4 37.4 37.4      

  საქონელი და მომსახურება 1.0 15.0 21.4 21.4      

   ოფისის ხარჯები 1.0 1.0 1.0 1.0      

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
  5.0 10.0 10.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  9.0 10.4 10.4      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  7.0 1.6 1.6      

01 02 06 
სპორტის და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 
73.2 108.0 108.0 108.0      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3      

  ხარჯები 73.2 108.0 108.0 108.0      

  შრომის ანაზღაურება 21.5 24.0 24.0 24.0      

  საქონელი და მომსახურება 51.7 83.0 83.0 83.0      

   მივლინებები 32.8 48.0 40.0 40.0      

   ოფისის ხარჯები 1.3 1.0 1.0 1.0      

   კვების ხარჯები 1.0   2.0 2.0      
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 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
16.7 34.0 40.0 40.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა   1.0 1.0 1.0      

01 02 07 

 შრომის,ჯანმრთელობისა და 

სოციალური 

დაცვის,ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 

მომსახურების სამსახური 

33.7 40.8 38.2 38.2      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 5 5 5      

  ხარჯები 33.7 40.8 38.2 38.2      

  შრომის ანაზღაურება 28.3 39.1 36.2 36.2      

  საქონელი და მომსახურება 5.5 1.7 1.0 1.0      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
4.5 0.7         

   ოფისის ხარჯები 1.0 1.0 1.0 1.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა     1.0 1.0      

01 02 09  
მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოები 
321.0 368.3 377.6 377.6      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 59 67 68 68      

  ხარჯები 321.0 368.3 377.6 377.6      

  შრომის ანაზღაურება 297.9 337.8 362.6 362.6      

  საქონელი და მომსახურება 23.1 30.5 15.0 15.0      

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
15.2 13.5         

   ოფისის ხარჯები 7.9 17.0 15.0 15.0      

01 02 10 საახალწლო ღონისძიება 27.1 44.0        

  ხარჯები 27.1 44.0        

  საქონელი და მომსახურება 27.1 44.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
27.1 44.0        

01 02 11 

ომისაგან თავისუფალი 

მსოფლიოს მემკვიდრეობის 

სიაში შესული ქალაქები 

  86.5 18.0    68.5 

  ხარჯები   86.5 18.0    68.5 

  სხვა ხარჯები     86.5 18.0    68.5 

01 03 სარეზერვო ფონდი 98.6 100.0 110.0 110.0      

  ხარჯები 98.6 100.0 110.0 110.0      

  საქონელი და მომსახურება   110.0 110.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
    110.0 110.0      

  სხვა ხარჯები 98.6 100.0         

01 04 

სსიპ – საქართველოს 

ეროვნული არქივი. 

დოკუმენტაციის მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

13.8 10.6 10.9 10.9      

  ხარჯები 13.8 10.6 10.9 10.9      

  საქონელი და მომსახურება 0.0 10.6 10.9 10.9      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  10.6 10.9 10.9      



 11 

  სუბსიდიები 13.8           

01 05 
მაჟორიტარი დეპუტატების 

მომსახურების ხარჯები 
6.7 12.0 12.0 12.0      

  ხარჯები 6.7 12.0 12.0 12.0      

  საქონელი და მომსახურება 6.7 12.0 12.0 12.0      

   ოფისის ხარჯები 1.4   0.0        

  
 წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
  12.0 12.0 12.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

5.3           

01 06 

წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა 

(მგფ-ის სესხი)  

34.2 330.7 277.6 277.6      

  ხარჯები 34.2 203.2 172.9 172.9      

  პროცენტი 34.2 203.2 172.9 172.9      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  84.1 0.0 0.0      

  ვალდებულებების კლება   43.4 104.7 104.7      

01 06 01 გზების რეაბილიტაცია  242.1 277.6 277.6      

  ხარჯები  198.7 172.9 172.9      

  პროცენტი  198.7 172.9 172.9      

  ვალდებულებების კლება  43.4 104.7 104.7      

01 06 02 
ექსკავატორ-მტვირთავები 

(JCB 4CX SM) 
 88.6        

  ხარჯები  4.5        

  პროცენტი   4.5        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  84.1        

02 00 
ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახური 
235.8 264.0 280.2 280.2      

  მომუშავეთა რიცხოვნობა   68.0 68 68      

  ხარჯები 235.8 264.0 280.2 280.2      

  შრომის ანაზღაურება   219.4 240.2 240.2      

  საქონელი და მომსახურება 0.0 42.6 40.0 40.0      

   ოფისის ხარჯები   10.5 10.0 10.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

  32.1 30.0 30.0      

  სუბსიდიები 235.8            

  სხვა ხარჯები   2.0          

03 00 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ადგილობრივი ორგანოების 

დაფინანსება 

100.6 155.0 155.0 155.0      

  ხარჯები 100.6 155.0 155.0 155.0      

  საქონელი და მომსახურება 100.6 155.0 155.0 155.0      

   ოფისის ხარჯები 100.6 130.0 130.0 130.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

  25.0 25.0 25.0         

04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 85.0 92.5 93.5    93.5   

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 12 12    12   
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  ხარჯები 85.0 92.5 92.8    92.8   

  შრომის ანაზღაურება 71.1 75.8 75.6    75.6   

  საქონელი და მომსახურება 13.9 16.7 17.2    17.2   

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
0.9 2.2 2.2    2.2   

   ოფისის ხარჯები 4.5 3.9 4.0    4.0   

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

8.5 10.6 11.0    11.0   

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  0.7    0.7   

04 01 
სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახური 
85.0 92.5 93.5    93.5   

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 12 12    12   

  ხარჯები 85.0 92.5 92.8    92.8   

  შრომის ანაზღაურება 71.1 75.8 75.6    75.6   

  საქონელი და მომსახურება 13.9 16.7 17.2    17.2   

  
 შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 
0.9 2.2 2.2    2.2   

   ოფისის ხარჯები 4.5 3.9 4.0       4.0   

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

8.5 10.6 11.0       11.0   

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  0.7       0.7   

05 00 

ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

11,362.4 14,437.9 4,218.7 3,268.9 106.8 843.0    

  ხარჯები 8,333.2 12,997.7 3,557.0 2,608.9 106.8 841.3    

  საქონელი და მომსახურება 852.1 1,979.8 664.0 653.0  11.0    

   ოფისის ხარჯები 469.3 217.5 226.0 226.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

38.0         

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
344.8 1,762.3 438.0 427.0  11.0     

  სუბსიდიები  348.7        

  სოციალური უზრუნველყოფა 22.1         

  სხვა ხარჯები 7,459.0 10,669.2 2,893.0 1,955.9 106.8 830.3    

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3,029.2 1,440.2 661.7 660.0  1.7    

05 01 

გზების  

 მშენებლობის, 

რეკონსტრუქციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

1,929.7 1,048.7 210.0 210.0        

  ხარჯები 95.1 631.4          

  საქონელი და მომსახურება 95.1 631.4          

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
95.1 631.4          

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1,834.6 417.3 210.0 210.0         

05 01 01 
მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე შიდა გზების 
 184.0        
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რეაბილიტაცია 

  ხარჯები  50.0        

  საქონელი და მომსახურება  50.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  50.0            

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  134.0            

05 01 02 

სოფ. ჯიღაურა-ბიწმენდის 

გზის მონაკვეთის 

კაპიტალური რემონტი 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 72.0        

  ხარჯები  72.0        

  საქონელი და მომსახურება  72.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 72.0        

05 01 03 

სოფ. ლისში მისასვლელი 

გზის რემონტი (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 151.0        

  ხარჯები  151.0        

  საქონელი და მომსახურება  151.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 151.0        

05 01 04 

სოფ. სასხორიდან ზედა 

ნიჩბისამდე გზის სარემონტო 

სამუშაოები (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 161.5        

  ხარჯები  161.5        

  საქონელი და მომსახურება  161.5        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 161.5        

05 01 05 

ქ. მცხეთაში ღვინჯილიას 

ქუჩისა და სოფ. მისაქციელში 

სკოლის მიმდებარე ქუჩის 

ორმულის შეკეთება 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 66.1        

  ხარჯები  66.1       

  საქონელი და მომსახურება  66.1       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 66.1       

05 01 06 

სოფ. მუხადგვერდში გვირაბის 

გზების შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.9       

  ხარჯები  2.9       

  საქონელი და მომსახურება  2.9       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.9       

05 01 07 
სოფ. კარსანში შესასვლელი 

გზების შეკეთება (სოფლის 
 1.7       
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მხარდაჭერის პროგრამა)  

  ხარჯები  1.7       

  საქონელი და მომსახურება  1.7       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  1.7       

05 01 08 

სოფ. ახალდაბაში შიდა გზების 

შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 4.6       

  ხარჯები  4.6       

  საქონელი და მომსახურება  4.6       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.6       

05 01 09 

სოფ. ფრეზეთში შიდა გზების 

მოხრეშვა 1.5 კმ (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 4.4       

  ხარჯები  4.4       

  საქონელი და მომსახურება  4.4       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.4       

05 01 10 

სოფ. უფურეთში 

ლტოლვილთა 

დასახლებასთან 

დამაკავშირებელი შიდა 

გზების შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.3       

  ხარჯები  2.3       

  საქონელი და მომსახურება  2.3       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.3       

05 01 11 

სოფ. ბურიანში შიდა გზების 

მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.0       

  ხარჯები  2.0       

  საქონელი და მომსახურება  2.0       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.0       

05 01 12 

სოფ. წინამძღვრიანთკარში 

შიდა გზების მოხრეშვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 2.5       

  ხარჯები  2.5       

  საქონელი და მომსახურება  2.5       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.5       

05 01 13 

სოფ. ჭილაანთკარში შიდა 

გზების მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.0       

  ხარჯები  2.0       

  საქონელი და მომსახურება  2.0       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.0       

05 01 14 

სოფ. ნახშირგორაში 

მისასვლელი და შიდა გზების 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.1       

  ხარჯები  2.1       

  საქონელი და მომსახურება  2.1       
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 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.1       

05 01 15 

სოფ. ნაფეტვრებში შიდა 

გზების შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 4.6       

  ხარჯები  4.6       

  საქონელი და მომსახურება  4.6       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.6       

05 01 16 

სოფ. მუხათწყაროში შიდა 

გზების შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 5.0       

  ხარჯები  5.0       

  საქონელი და მომსახურება  5.0       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 5.0       

05 01 17 

სოფ. წოდორეთში ფეღბურთის 

მოედნის მოშანდაკება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 7.9       

  ხარჯები  7.9       

  საქონელი და მომსახურება  7.9       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.9       

05 01 18 

სოფ. ქსანში შიდა გზების 

მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.8       

  ხარჯები  2.8       

  საქონელი და მომსახურება  2.8       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.8       

05 01 19 

სოფ. ძეგვში სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზების მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 2.1       

  ხარჯები  2.1       

  საქონელი და მომსახურება  2.1       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.1       

05 01 20 

სოფ. ძალისში შიდა გზების 

მოხრეშვა 0.70 კმ (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 4.2       

  ხარჯები  4.2       

  საქონელი და მომსახურება  4.2       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.2       

05 01 21 

სოფ. ძალისში შიდა გზების 

აღდგენა 2 კმ (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 8.9       

  ხარჯები  8.9       

  საქონელი და მომსახურება  8.9       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 8.9       

05 01 22 

სოფ. ერედაში შიდა გზების 

მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 4.5       

  ხარჯები  4.5       
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  საქონელი და მომსახურება  4.5       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.5       

05 01 23 

სოფ. ახალუბანში შიდა გზების 

შეკეთება ასფალტით (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 0.9       

  ხარჯები  0.9        

  საქონელი და მომსახურება  0.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.9        

05 01 24 

სოფ. ზემო ნიჩბისში გზების 

მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 7.0        

  ხარჯები  7.0        

  საქონელი და მომსახურება  7.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.0        

05 01 25 

სოფ. ახალუბანის სავალი გზის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 1.8        

  ხარჯები  1.8        

  საქონელი და მომსახურება  1.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.8        

05 01 26 

სოფ. წეროვანში შიდა გზების 

მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 6.2        

  ხარჯები  6.2        

  საქონელი და მომსახურება  6.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 6.2        

05 01 27 

სოფ. გოროვანში ცენტრალური 

გზის მოწესრიგება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 12.4        

  ხარჯები  12.4        

  საქონელი და მომსახურება  12.4        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 12.4        

05 01 28 

სოფ. გოროვანში ასასვლელი 

გზის შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.0        

  ხარჯები  2.0        

  საქონელი და მომსახურება  2.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.0        

05 01 29 

სოფ. ვარდისუბანში გზების 

ორმული შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.3        

  ხარჯები  2.3        

  საქონელი და მომსახურება  2.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.3        

05 01 30 

სოფ. ცხვარიჭამიაში შიდა 

გზების მოხრეშვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.3        

  ხარჯები  2.3        
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  საქონელი და მომსახურება  2.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.3        

05 01 31 

სოფ. ცხვარიჭამია-თეძამი-

კევლიანის გზის შეკეთება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 7.3        

  ხარჯები  7.3        

  საქონელი და მომსახურება  7.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.3        

05 01 32 

სოფ. ლელუბანში 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 2.3        

  ხარჯები  2.3        

  საქონელი და მომსახურება  2.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.3        

05 01 33 

სოფ. მამკოდაში შიდა გზების 

რემონტი (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.1        

  ხარჯები  2.1        

  საქონელი და მომსახურება  2.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.1        

05 01 34 

სოფ. მშრალახევში შიდა 

გზების რემონტი (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.2        

  ხარჯები  2.2        

  საქონელი და მომსახურება  2.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.2        

05 01 35 

სოფ. ქანდაში შიდა გზების 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 11.2        

  ხარჯები  11.2        

  საქონელი და მომსახურება  11.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 11.2        

05 01 36 

სოფ. წილკანში გზის მოხრეშვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა)  

 1.7        

  ხარჯები  1.7        

  საქონელი და მომსახურება  1.7        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.7        

05 01 37 

სოფ. ბევრეთში შიდა გზების 

შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.0        

  ხარჯები  2.0        

  საქონელი და მომსახურება  2.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.0        

05 01 38 

სოფ. ტაბარუკში შიდა გზების 

შეკეთება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 2.0        
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  ხარჯები  2.0        

  საქონელი და მომსახურება  2.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.0        

05 01 39 

სოფ. სხალტბაში სავალი გზის 

მოხრეშვა და კიუვეტის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა)  

 0.6        

  ხარჯები  0.6        

  საქონელი და მომსახურება  0.6        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.6        

05 01 40 

ქ. მცზეთაში შიდა ქუჩების 

რეაბილიტაცია (№989 

განკარგულება) 

 82.3        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 82.3        

05 01 77 

სოფ. მუხრანიდან სოფ. 

ვაზიანამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია (№989 

განკარგულება) 

 83.5        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 83.5        

05 01 41 

სოფ. მისაქციელში 

საავტომობილო გზის გარე 

განათების სამუშაოები (№ 531 

განკარგულება) 

 117.5        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 117.5        

05 01 42 

ქ. მცხეთაში მირიანის ქუჩისა 

და ახალი დასახლების 

შემაერთებელი გზა 

  50.0 50.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  50.0 50.0      

05 01 43 სოფ. წეროვნის გზა   100.0 100.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  100.0 100.0      

05 01 44 

სოფ. წეროვანში ლტოლვილთა 

დასახლებაში მისასვლელი 

გზის ასფალტირება 

  60.0 60.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
   60.0 60.0      

05 02 

გაზგაყვანილობის სისტემის 

მოწყობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

21.0  5.0 5.0      

  ხარჯები 21.0  0.0 0.0      

  საქონელი და მომსახურება 21.0  0.0 0.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
21.0  0.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0  5.0 5.0      

05 02 01 
ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახური გაზიფიკაცია 
0.0  5.0 5.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
    5.0 5.0         

05 03 

სარწყავი არხების და 

ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

25.1 318.9             
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  ხარჯები 19.1 318.9             

  საქონელი და მომსახურება 19.1 318.9             

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
19.1 318.9            

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
6.0               

05 03 01 

სოფ. წინამძღვრიანთკარში 

რუსების ხევის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების ჩატარება და 

გაბიონების მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 9.2       

  ხარჯები  9.2       

  საქონელი და მომსახურება  9.2       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 9.2       

05 03 02 

სოფ. მუხრანში სარწყავი 

არხების გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 35.4       

  ხარჯები  35.4       

  საქონელი და მომსახურება  35.4       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 35.4       

05 03 03 

სოფ. პატარა ქანდაში სარწყავი 

არხების გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 7.6       

  ხარჯები  7.6       

  საქონელი და მომსახურება  7.6       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.6       

05 03 04 

სოფ. ნატახტარში სარწყავი 

არხების მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 0.9       

  ხარჯები  0.9       

  საქონელი და მომსახურება  0.9       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.9       

05 03 05 

სოფ. ახალუბანში სარწყავი 

არხის გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 1.9       

  ხარჯები  1.9       

  საქონელი და მომსახურება  1.9       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.9       

05 03 06 

სოფ. ვარდისუბანში სარწყავი 

არხის რეაბილიტაცია 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 3.0       

  ხარჯები  3.0       

  საქონელი და მომსახურება  3.0       

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.0       

05 03 07 

სოფ. ქსოვრისში საგლახაოს 

ხევის გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.9       

  ხარჯები  3.9       

  საქონელი და მომსახურება  3.9       

   სხვა დანარჩენი საქონელი და  3.9       
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მომსახურება 

05 03 08 

სოფ. Qქვემო ნიჩბისში 

სარწყავი არხის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 9.9       

  ხარჯები  9.9        

  საქონელი და მომსახურება  9.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 9.9        

05 03 09 

სოფ. სასხორში სარწყავი არხის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.8        

  ხარჯები  4.8        

  საქონელი და მომსახურება  4.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.8        

05 03 10 

სოფ. ნავდარაანთკარში ხევის 

გაწმენდა (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 40.8        

  ხარჯები  40.8        

  საქონელი და მომსახურება  40.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 40.8        

05 03 11 

სოფ. ნავდარაანთკარში 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 25.7        

  ხარჯები  25.7        

  საქონელი და მომსახურება  25.7        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 25.7        

05 03 12 

სოფ. ნავაზის ხევის გაწმენდა 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 3.3        

  ხარჯები  3.3        

  საქონელი და მომსახურება  3.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.3        

05 03 13 

 სოფ.  ნავაზის არხის გაწმენდა 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 6.1        

  ხარჯები  6.1        

  საქონელი და მომსახურება  6.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 6.1  

 
     

05 03 14 

 სოფ. ქსანში ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 140.0        
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  ხარჯები  140.0        

  საქონელი და მომსახურება  140.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 140.0        

05 03 15 

სოფ. ზაქაროს ნაპირსამაგრი 

და სათავე ნაგებობების 

რეაბილიტაცია (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 26.4        

  ხარჯები  26.4        

  საქონელი და მომსახურება  26.4        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  26.4        

05 04 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

391.7 608.9 115.0 115.0         

  ხარჯები 104.3 220.2         

  საქონელი და მომსახურება 104.3 220.2         

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
104.3 220.2         

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
287.4 388.7 115.0 115.0      

05 04 01 

სოფ. წილკნის 

წყალმომარაგების სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 301.0 30.0 30.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 301.0 30.0 30.0      

05 04 02 

სოფ. მუხრანში ღვინის 

ქარხნის დასახლებაში 

სასმელი წყლის მოწესრიგება 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 26.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 26.0        

05 04 03 

სოფ. კარსანში წყლის 

სისტემის აღდგენა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 0.3        

  ხარჯები  0.3        

  საქონელი და მომსახურება  0.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.3        

05 04 04 

სოფ. წილკანში სელექციაში 2 

ერთეული ჭის დაღრმავება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.4        

  ხარჯები  1.4        

  საქონელი და მომსახურება  1.4        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.4        

05 04 05 

სოფ. აღდგომლიანთკარში 2კმ 

სასმელი წყლის მილის შეცვლა 

d=100 (სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 7.7        
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არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 7.7        

05 04 06 

სოფ. ზაქაროში, ახალშენის 

უბნის ს/წყლის მაგისტრალის 

მილების შეძენა d=75 მმ, 500 

გრძ.მ (სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 2.4        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  2.4        

05 04 07 

სოფ. ზაქაროში ძველი 

ს/წყლის სათავე ნაგებობის და 

შემკრების 

რეაბილიტაცია(სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.1        

  ხარჯები  3.1        

  საქონელი და მომსახურება  3.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.1        

05 04 08 

სოფ. ზაქაროში ძველი 

ს/წყლის მაგისტრალის 

მილების შეძენა d=50 მმ, 500 

გრძ.მ (სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.1        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 1.1        

05 04 09 

სოფ. ზაქაროში ძველი 

ს/წყლის სათავე ნაგებობის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 11.7        

  ხარჯები  11.7        

  საქონელი და მომსახურება  11.7        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 11.7        

05 04 10 

სოფ. გალავანში ს/წყლის 

სათავე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 8.2        

  ხარჯები  8.2        

  საქონელი და მომსახურება  8.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 8.2        

05 04 11 

სოფ. კოტორაანთკარში 

ს/წყლის სათავე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 5.0        

  ხარჯები  5.0        

  საქონელი და მომსახურება  5.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 5.0        

05 04 12 

სოფ. ძეგვის წყლის 

მაგისტრალის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 6.7        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 6.7        

05 04 13 

სოფ. ძეგვში ს/წყლის სათავე 

ნაგებობის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.6        
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05 04 14 

სოფ. ხეკორძში ს/წყლის 

სათავე ნაგებობის 

რეკონსტრუქცია-გასუფთავება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 2.2        

  ხარჯები  2.2        

  საქონელი და მომსახურება  2.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.2        

05 04 15 

სოფ. ქემო ნიჩბისში ს/წყლის 

სათავე ნაგებობის 

დამატებითი წყალშემკრების 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.5        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.5        

05 04 16 

სოფ. ვაზიანში ცალკეული 

უბნების სასმელი წყლით 

მომარაგება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 12.9        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 12.9        

05 04 17 

სოფ. შანკევანში წყაროს 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.5        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.5        

05 04 18 

სოფ. ძალისში ს/წყლის 

ავზების გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.5        

  ხარჯები  3.5        

  საქონელი და მომსახურება  3.5        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.5        

05 04 19 

სოფ. ძალისში სასმელი ჭის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 5.2        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 5.2        

05 04 20 

სოფ. ძალისში ხეტიაანთ 

ცენტრალური უბნის ს/წყლის 

რეაბილიტაცია (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.3        

  ხარჯები  2.3        

  საქონელი და მომსახურება  2.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.3        

05 04 21 

სოფ. ძალისში სასმელი წყლის 

ჭის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.8        

  ხარჯები  2.8        

  საქონელი და მომსახურება  2.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.8        

05 04 22 

სოფ. ერედაში ს/წყლის შიდა 

მილსადენის შეცვლა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.7        

  ხარჯები  4.7        

  საქონელი და მომსახურება  4.7        

   სხვა დანარჩენი საქონელი და  4.7        
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მომსახურება 

05 04 23 

სოფ. ერედაში არტეზიული 

ჭის ამოღება ორ უბანში 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 4.5        

  ხარჯები  4.5        

  საქონელი და მომსახურება  4.5        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  4.5        

05 04 24 

სოფ. ნატახტარში სასმელი 

წყლის მომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.2        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.2        

05 04 25 

სოფ. წეროვანში №18 

კორპუსის სასმელი წყლის 

მილების აღდგენა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 0.9        

  ხარჯები  0.9        

  საქონელი და მომსახურება  0.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.9        

05 04 26 

სოფ. ჩარდახში ცენტრალური 

წყლის სისტემის ავარიული 

ადგილების შეკეთება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 12.6        

  ხარჯები  12.6        

  საქონელი და მომსახურება  12.6        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 12.6        

05 04 27 

სოფ. ბიწმენდში წყალსადენის 

წერტილოვანი შეკეთება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 0.2        

  ხარჯები  0.2        

  საქონელი და მომსახურება  0.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.2        

05 04 28 

სოფ. ცხვარიჭამიაში 

წყალსადენის რემონტი 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 2.4        

  ხარჯები  2.4        

  საქონელი და მომსახურება  2.4        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.4        

05 04 29 

სოფ. ახალ ნიჩბისში 

წყალშემკრების და შემავალი 

წყალსადენის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 9.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 9.0        

05 04 30 

სოფ. სასხორში, ხეკორძიდან 

მომავალ სათავე ნაგებობაზე 

დამატებითი წყალშემკრების 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.9        
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არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 2.9        

05 04 31 

სოფ. წილკანში წყლის 

ტუმბოსა და 

სტაბილიზატორის შეძენა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 0.9        

  ხარჯები  0.9        

  საქონელი და მომსახურება  0.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 0.9        

05 04 32 

სოფ. ბიწმენდში წყლის სათავე 

ნაგებობის რეაბილიტაცია 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 35.0        

  ხარჯები  35.0        

  საქონელი და მომსახურება  35.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 35.0        

05 04 33 

სოფ. ნავდარაანთკარის წყლის 

სათავე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია (რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, განკარგულება 

№418) 

 12.7        

  ხარჯები  12.7        

  საქონელი და მომსახურება  12.7        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 12.7        

05 04 34 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე წყლის 

სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

 105.8        

  ხარჯები  105.8        

  საქონელი და მომსახურება  105.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 105.8        

05 04 35 
სოფ. ძეგვში ორი ჭაბურღილის 

მოწყობა 
  50.0 50.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  50.0 50.0      

05 04 36 
სოფ. მუხრანის ცენტრში 

ჭაბურღილის მოწყობა 
  20.0 20.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  20.0 20.0      

05 04 37 
სოფ. აღდგომლიანთკარში 

ს/წყლის მილის შეძენა 
  15.0 15.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
    15.0 15.0      

05 05 

საკანალიზაციო სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები 

399.8 47.1 20.0 20.0      

  ხარჯები 16.4 47.1 20.0 20.0      

  საქონელი და მომსახურება 16.4 47.1 20.0 20.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
16.4 47.1 20.0 20.0      

  არაფინანსური აქტივების 383.4         
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ზრდა 

05 05 01 

სოფ. წეროვანში №15 

კორპუსის კანალიზაციის 

სისტემის გაწმენდა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.1        

  ხარჯები  2.1        

  საქონელი და მომსახურება  2.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 2.1           

05 05 02 

სოფ. წეროვანში 

საკოლექტორო-სადრენაჟო 

არხის "მილხინას" წმენდის 

სამუშაოები 

 27.8        

  ხარჯები  27.8        

  საქონელი და მომსახურება  27.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 27.8        

05 05 03 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია  

 17.2 20.0 20.0      

  ხარჯები  17.2 20.0 20.0      

  საქონელი და მომსახურება  17.2 20.0 20.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  17.2 20.0 20.0      

05 06 ბინათმშენებლობა 37.8            

  ხარჯები 35.3         

  საქონელი და მომსახურება 35.3         

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
35.3               

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2.5               

05 07 

გარე განათების 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

225.4 287.4 256.0 256.0      

  ხარჯები 181.9 217.5 226.0 226.0      

  საქონელი და მომსახურება 181.9 217.5 226.0 226.0      

   ოფისის ხარჯები 181.9 217.5 226.0 226.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
43.5 69.9 30.0 30.0      

05 07 01 

ქ. მცხეთაში, სააკაძის ქუჩაზე, 

გარე განათების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 7.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 7.6        

05 07 02 

ქ. მცხეთაში, ნარეკვავის 

დასახლებაში გარე განათების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 43.4        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 43.4        

05 07 03 

პ. იბერიელის და 

რუსთაველის ქუჩების გარე 

განათების მოწყობა 

 18.9        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 18.9        

05 07 04 

სოფ. მისაქციელის, 

ნატახტარის და 

აღდგომლიანთკარის შიდა 

  30.0 30.0      
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გზების გარე განათება 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
    30.0 30.0      

05 08 დასუფთავების ღონისძიებები 581.1 298.7 307.0 307.0      

  ხარჯები 245.1 298.7 307.0 307.0      

  საქონელი და მომსახურება 245.1 0.0 307.0 307.0      

   ოფისის ხარჯები 239.4 0.0 0.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
5.7   307.0 307.0      

  სუბსიდიები   298.7         

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
336.0         

05 09 გამწვანების ღონისძიებები 48.0 50.0 50.0 50.0      

  ხარჯები 48.0 50.0 50.0 50.0      

  საქონელი და მომსახურება 48.0  50.0 50.0      

   ოფისის ხარჯები 48.0            

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
    50.0 50.0      

  სუბსიდიები   50.0         

05 10 
 მოსაცდელების მოწყობა და 

მოვლა-შენახვა 
4.4 24.4 15.0 15.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
4.4 24.4 15.0 15.0      

05 10 01 

სოფ. ზაქაროში ქვ. უბანში 

მოსაცდელის აშენება (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 2.0        

05 10 02 

სოფ. შანკევანში მგზავრთა 

მოსაცდელის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 1.0        

05 10 03 

სოფ. ძეგვში მოსაცდელის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.1        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.1        

05 10 04 

სოფ. ბიწმენდში 3ც X 1761 

მოსაცდელის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 5.3        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 5.3        

05 10 05 

სოფ. ახალ ნიჩბისში 

მოსაცდელის მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 4.3        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 4.3        

05 10 06 

სოფ. წილკანში მოსაცდელის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 1.1        
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არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 1.1        

05 10 07 

სოფ. წილკანში ორი ერთეული 

მოსაცდელის მშენებლობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 7.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 7.6        

05 10 08 
ქ. მცხეთაში სამი ერთეული 

მოსაცდელის მოწყობა 
  15.0 15.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
    15.0 15.0         

05 11 
სკვერების და მოედნების 

მოწყობა 
57.0 322.4 1.7     1.7     

  ხარჯები 21.2 8.0             

  საქონელი და მომსახურება 21.2 8.0             

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
21.2 8.0         

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
35.8 314.4 1.7     1.7     

05 11 01 
სოფ. წეროვანში მინი 

სტადიონის კეთილმოწყობა  
 25.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 25.0        

05 11 02 

სოფ. გალავანში სპორტული 

დარბაზის მშენებლობა 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 219.9        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 219.9        

05 11 03 

სოფ. გალავანში საჭიდაო 

დარბაზის მშენებლობა 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 61.9 1.7   1.7    

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 61.9 1.7     1.7     

05 11 04 

სოფ. ახალუბანში სტადიონის 

ერთი მხარის შემოღობვა 

მავთულბადით (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.1        

  ხარჯები  3.1        

  საქონელი და მომსახურება  3.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.1        

05 11 05 

სოფ. ახალსოფელში სკვერის 

კეთილმოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 5.2        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 5.2        

05 11 06 

სოფ. ბიწმენდში გამოღმა 

უბნის საფეხბურთო მოედნის 

შემოღობვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.9        

  ხარჯები  4.9        
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  საქონელი და მომსახურება  4.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.9        

05 11 07 

სოფ. წილკანში კულტ. სახლის 

სკვერის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 2.4        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  2.4        

05 12 

სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა 

და სარიტუალო ნივთების 

შეძენა 

72.3 75.0             

  ხარჯები 9.5 0.0             

  საქონელი და მომსახურება 9.5 0.0             

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
9.5               

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
62.8 75.0             

05 12 01 

სოფ. ზემო ლისში სასაფლაოს 

შემოღობვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 7.3        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 7.3        

05 12 02 

სოფ. ქვემო ლისში სასაფლაოს 

შემოღობვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 6.8        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 6.8        

05 12 03 

სოფ. ქსანში სასაფლაოს 

შემოღობვა, კეთილმოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 18.0        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 18.0        

05 12 04 

სოფ. საგურამოში სასაფლაოს 

შემოღობვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 23.1        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  23.1        

05 12 05 

სოფ. ძეგვის გორაკის 

სასაფლაოს შემოღობვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 18.4        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 18.4        

05 12 05 

სოფ. სხალტბაში გორაკის 

სასაფლაოს შემოღობვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.4        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  1.4        

05 13 
ქ. მცხეთის ისტორიული 

უბნის რეაბილიტაცია 
7,251.6 10,288.6 1,836.9 1,836.9       

  ხარჯები 7,251.6 10,288.6 1,836.9 1,836.9       

  სხვა ხარჯები 7,251.6 10,288.6 1,836.9 1,836.9         
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05 14 

მრავალსართულიანი 

სახლების სახურავების 

შეკეთების სამუშაოები და სხვა 

კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 

199.2 319.7 213.8 107.0 106.8     

  ხარჯები 199.2 319.7 213.8 107.0 106.8     

  სხვა ხარჯები 199.2 319.7 213.8 107.0 106.8     

05 14 01 

ქ. მცხეთაში საცხოვრებელი 

კორპუსების გადახურვის 

სამუშაოები 

 309.8 7.4 7.4      

  ხარჯები  309.8 7.4 7.4      

  სხვა ხარჯები   309.8 7.4 7.4      

05 14 02 

სოფ. წეროვანში №14 

კორპუსის გადახურვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

         

  ხარჯები  9.9        

  სხვა ხარჯები   9.9        

05 14 03 

ქ. მცხეთაში, არმაზში, 

ნარეკვავზე, სოფ. ძეგვის, 

სელექციის დასახლების და 

სოფ. წეროვნის საცხოვრებელი 

კორპუსების გადახურვის 

სამუშაოები 

  206.4 99.6 106.8       

  ხარჯები   206.4 99.6 106.8     

  სხვა ხარჯები     206.4 99.6 106.8       

05 15 

სანიაღვრე არხების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

17.3 58.1             

  ხარჯები 17.3 58.1             

  საქონელი და მომსახურება 17.3 58.1             

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
17.3 58.1        

05 15 01 

სოფ. მუხადგვერდში 

სანიაღვრე სისტემის აღდგენა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 3.8        

  ხარჯები  3.8        

  საქონელი და მომსახურება  3.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 3.8        

05 15 02 

სოფ. მსხალდიდში შიდა 

გზების სანიაღვრე სისტემების 

აღდგენა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.1        

  ხარჯები  4.1        

  საქონელი და მომსახურება  4.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.1        

05 15 03 

სოფ. წიწამურაში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.2        

  ხარჯები  4.2        

  საქონელი და მომსახურება  4.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.2        
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05 15 04 

სოფ. ციხისძირში ც/გზის 

მარჯვენა მხარეს სანიაღვრე 

არხის კაპიტალური მოწყობა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 26.0        

  ხარჯები  26.0        

  საქონელი და მომსახურება  26.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 26.0        

05 15 05 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობა-რეაბილიტაცია  

 20.0        

  ხარჯები  20.0        

  საქონელი და მომსახურება  20.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  20.0        

05 16 

მინერალური სასუქის 

"გვარჯილას"გადაცემასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 

14.0         

  ხარჯები 14.0         

  საქონელი და მომსახურება 14.0         

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

14.0         

05 17 
სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო ხარჯები 
46.0         

  ხარჯები 46.0         

  საქონელი და მომსახურება 24.0         

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

24.0         

  სოციალური უზრუნველყოფა 22.1               

05 18 
 კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 
41.1 629.1 346.0 335.0  11.0     

  ხარჯები 8.2 478.6 61.0 50.0  11.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0 478.6 61.0 50.0  11.0     

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  478.6 61.0 50.0  11.0     

  სხვა ხარჯები 8.2 0.0            

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
32.9 150.5 285.0 285.0       

05 18 01 
გეტსამანიის ტაძართან კიბის 

მოწყობა 
 16.2        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 16.2        

05 18 02 

მცხეთაში ღართიკარის 

დასახლებაში, სამხედროს 

ქუჩაზე ასასვლელი კიბის 

მოწყობა 

 8.9        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 8.9        

05 18 03 

ქ. მცხეთაში შრომის ქუჩაზე 

საყრდენი კედლის აღდგენა 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 74.0        

  ხარჯები  74.0        
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  საქონელი და მომსახურება  74.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 74.0        

05 18 04 

ქ. მცხეთაში პეტრე იბერიელის 

ქუჩაზე საყრდენი კედლის 

სარემონტო სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 147.0        

  ხარჯები  147.0        

  საქონელი და მომსახურება  147.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  147.0        

05 18 05 

ქ. მცხეთაში პეტრე იბერიელის 

ქუჩაზე საყრდენი კედლის 

სარემონტო სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 31.7        

  ხარჯები  31.7        

  საქონელი და მომსახურება  31.7        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 31.7        

05 18 06 

ქ. მცხეთაში სტიქიით 

დაზიანებული კედლების 

სარემონტო სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 4.1        

  ხარჯები  4.1        

  საქონელი და მომსახურება  4.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 4.1        

05 18 07 

ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის 

ქუჩაზე სტიქიით 

დაზიანებული კედლების 

სარემონტო სამუშაოები 

(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 38.0        

  ხარჯები  38.0        

  საქონელი და მომსახურება  38.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 38.0          

05 18 08 

ქ. მცხეთაში მირიანის ქუჩაზე 

სტიქიით დაზიანებული 

კედლის აღდგენა(რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტები, №40 

განკარგულება) 

 11.0 11.0   11.0    

  ხარჯები  11.0 11.0   11.0    

  საქონელი და მომსახურება  11.0 11.0   11.0    

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 11.0 11.0   11.0     

05 18 09 
ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის შენობის რემონტი 
 50.0        
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  ხარჯები  50.0        

  საქონელი და მომსახურება  50.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 50.0        

05 18 10 

სოფ. წილკანში კულტ. სახლის 

ღობის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 17.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 17.6        

05 18 11 

სოფ. წილკანში მდ. ფშატივზე 

ბოგირის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 4.7        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  4.7        

05 18 12 

სოფ. ნავაზაში ამბულატორიის 

რემონტი (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 13.9        

  ხარჯები  13.9        

  საქონელი და მომსახურება  13.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 13.9        

05 18 13 

სოფ. მსხალდიდში თავშეყრის 

ადგილის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 10.2        

  ხარჯები  10.2        

  საქონელი და მომსახურება  10.2        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 10.2        

05 18 14 

სოფ. ბიწმენდში გაღმა-

გამოღმა უბნის შემაერთებელი 

ხიდის მოაჯირების აღდგენა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.8        

  ხარჯები  1.8        

  საქონელი და მომსახურება  1.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.8        

05 18 15 

სოფ. ჯიღაურაში ხიდის 

მოაჯირების აღდგენა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 5.1        

  ხარჯები  5.1        

  საქონელი და მომსახურება  5.1        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 5.1        

05 18 16 

სოფ. არაშენდაში თავშეყრის 

ადგილის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 7.0        

  ხარჯები  7.0        

  საქონელი და მომსახურება  7.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.0        

05 18 17 

სოფ. ძეგვში ნაგვის ურნების 

დადგმა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 1.9        

  ხარჯები  1.9        

  საქონელი და მომსახურება  1.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.9        

05 18 18 სოფ. მუხრანში ნაგვის  48.4        
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ურნების დადგმა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 48.4        

05 18 19 

სოფ. წეროვანში ნაგვის 

ურნების დადგმა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 6.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 6.6        

05 18 20 

სოფ. წიწამურში 

ავტომაგისტრალთან კიბის 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 0.8        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  0.8        

05 18 21 

სოფ. ქსოვრისში ყოფილი 

ადმინისტრაციული შენობის 

მართულბადით შემოღობვა 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 19.6        

  ხარჯები  19.6        

  საქონელი და მომსახურება  19.6        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 19.6        

05 18 22 

სოფ. ქანდაში ამბულატორიის 

რემონტი (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 13.8        

  ხარჯები  13.8        

  საქონელი და მომსახურება  13.8        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 13.8        

05 18 23 

სოფ. ძაქაროს ხიდზე 

ლითონის მოაჯირების 

მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 1.6        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 1.6        

05 18 24 

სოფ. წილკანში 

ამბულატორიის ეზოს 

შემოღობვა 100მ. (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 3.1        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 3.1        

05 18 25 

სოფ. ნატახტარში სანაგვე 

ურნების შესყიდვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 19.3        

  ხარჯები  19.3        

  საქონელი და მომსახურება  19.3        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 19.3        

05 18 26 

სოფ. ნატახტარში 

დანაგვიანებული 

ტერიტორიის დასუფტავება 

(სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

 1.6        

  ხარჯები  1.6        

  საქონელი და მომსახურება  1.6        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 1.6        

05 18 27 სოფ.  32.3        
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მისაქციელშიAამბულატორიის 

მშენებლობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 32.3        

05 18 28 

სოფ. ძალისში საცალფეხო 

ხიდის მოწყობა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 10.3        

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
 10.3        

05 18 29 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 

 28.6        

  ხარჯები  28.6        

  საქონელი და მომსახურება  28.6        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  28.6           

05 18 30 

სოფ. ძალისის 

ადმინისტრაციული შენობის 

შეკეთება 

  60.0 60.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  60.0 60.0      

05 18 31 
სოფ. ნაოზის ამბულატორიის 

მოწყობა  
  15.0 15.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  15.0 15.0      

05 18 32 

სოფ. ქსოვრისის 

ადმინისტრაციის შენობის 

შეკეთება 

  32.0 32.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  32.0 32.0      

05 18 33 

სოფ. Gგალავანის სპორტული 

დარბაზის ეზოს 

კეთილმოწყობა 

  50.0 50.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  50.0 50.0      

05 18 34 

ქ. მცხეთაში საყრდენი 

კედლებოს სარემონტო 

სამუშაოები 

  50.0 50.0      

  ხარჯები   50.0 50.0      

  საქონელი და მომსახურება   50.0 50.0      

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
   50.0 50.0      

05 18 35 
სოფ. გალავნის სპორტ 

დარბაზის ინვენტარის შეძენა 
  10.0 10.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
  10.0 10.0      

05 18 36 
ქ. მცხეთის მთავარი კულტ. 

სახლის რეკონსტრუქცია 
  118.0 118.0      

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
   118.0 118.0      

05 19 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის, რეგიონში 

განსახორციელებელი 

პროექტების და 

ადგილობრივი საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

 60.9 12.0 12.0      
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ღირებულება 

  ხარჯები  60.9 12.0 12.0      

  სხვა ხარჯები  60.9 12.0 12.0        

05 20 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
  830.3   830.3    

  ხარჯები   830.3   830.3    

  სხვა ხარჯები     830.3     830.3     

06 00 
საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები 
1,331.0 793.4 614.0 35.0 579.0     

  ხარჯები 1,331.0 793.4 614.0 35.0 579.0     

  სუბსიდიები 672.0 735.0 579.0 0.0 579.0     

  სხვა ხარჯები 659.0 58.4 35.0 35.0      

06 01 

ა(ა)იპ "მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების 

არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) 

გაერთიანება" 

642.0 735.0 579.0  579.0     

  ხარჯები 642.0 735.0 579.0  579.0     

  სუბსიდიები 642.0 735.0 579.0  579.0       

06 02 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
659.0 28.4        

  ხარჯები 659.0 28.4        

  სხვა ხარჯები 659.0 28.4        

06 02 01 
მცხეთის №2 საჯარო სკოლის 

გაზის სამონტაჯო სამუშაოები 
 3.4       

  ხარჯები  3.4       

  სხვა ხარჯები  3.4       

06 02 02 
სოფ. მუხრანის სკოლის 

რეაბილიტაცია 
 25.0       

  ხარჯები  25.0       

  სხვა ხარჯები   25.0            

06 03 

შპს "მცხეთის წმინდა 

ათორმეტ მოციქულთა 

სახელობის 

მართლმადიდებლური სკოლა"  

30.0 30.0 35.0 35.0      

  ხარჯები 30.0 30.0 35.0 35.0      

  სუბსიდიები 30.0   0.0        

  სხვა ხარჯები   30.0 35.0 35.0      

07 00 
სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებები  
586.7 729.1 735.0 20.0 715.0     

  ხარჯები 586.7 729.1 735.0 20.0 715.0     

  საქონელი და მომსახურება  32.9 50.0 20.0 30.0     

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 32.9 50.0 20.0 30.0     

  სუბსიდიები 568.4 696.2 685.0  685.0     

  სხვა ხარჯები 18.3         

07 01 

ა(ა)იპ `მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურისა და სასპორტო 

დაწესებულებების 

გაერთიანება~ 

547.6 676.2 655.0  655.0     

  ხარჯები 547.6 676.2 655.0  655.0     

  სუბსიდიები 547.6 676.2 655.0  655.0     
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07 02 ი.ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი 20.8 20.0 30.0  30.0     

  ხარჯები 20.8 20.0 30.0  30.0     

  სუბსიდიები 20.8 20.0 30.0   30.0     

07 03 
რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 
18.3 32.9 50.0 20.0 30.0     

  ხარჯები 18.3 32.9 50.0 20.0 30.0     

  საქონელი და მომსახურება  32.9 50.0 20.0 30.0     

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  32.9 50.0 20.0 30.0     

  სხვა ხარჯები 18.3            

07 03 01 

სოფ. ნავდარაანთკარში წმ. 

გიორგის სალოცავის 

შემოღობვა (სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა) 

 7.9        

  ხარჯები  7.9        

  საქონელი და მომსახურება  7.9        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
 7.9        

07 03 02 
სოფ. წეროვანში ეკლესიის 

ეზოს კეთილმოწყობა 
 25.0        

  ხარჯები  25.0        

  საქონელი და მომსახურება  25.0        

  
 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
  25.0        

08 00 
სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამები 
1,256.4 1,219.6 917.3 264.8 476.0  176.5   

  ხარჯები 1,249.9 1,219.6 917.3 264.8 476.0  176.5   

  საქონელი და მომსახურება 44.0 50.0 50.0 50.0 0.0  0.0   

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

44.0 50.0 50.0 50.0      

  სუბსიდიები 528.5 310.8 351.5 90.0 85.0  176.5   

  სოციალური უზრუნველყოფა 684.0 858.8 515.8 124.8 391.0  0.0   

08 01 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ღონისძიებები 

(ეპიდზედამხედველობის და 

ეპიდსიტუაციის 

მართვა,სავალდებულო 

ანტირაბიული და 

 სანიტარიული 

ზედამხედველობის 

ღონისძიებები) 

170.0 170.0 170.0    170.0   

  ხარჯები 170.0 170.0 170.0    170.0   

  სუბსიდიები 170.0 170.0 170.0    170.0   

08 02 

სამხედრო ძალებში გასაწვევ 

მოზარდთა სამედიცინო 

შემოწმება 

6.5 6.5 6.5    6.5   

  ხარჯები 6.5 6.5 6.5    6.5   

  სუბსიდიები 6.5 6.5 6.5       6.5   

08 03 
ა(ა)იპ უფასო სასადილოს 

დაფინანსება  
39.0 35.0 35.0 35.0      

  ხარჯები 39.0 35.0 35.0 35.0      

  სუბსიდიები     35.0 35.0         

  სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 35.0 0.0           
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08 04 

ომის ვეტერანთა, 

ტერიტორიულ 

მთლიანობისთვის 

დაღუპულთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 

სარიტუალო მომსახურების 

ხარჯები  

5.6 8.0 8.0 8.0      

  ხარჯები 5.6 8.0 8.0 8.0      

  სოციალური უზრუნველყოფა 5.6 8.0 8.0 8.0         

08 05 
ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 
398.8 184.3 190.0 105.0 85.0     

  ხარჯები 398.8 184.3 190.0 105.0 85.0     

  საქონელი და მომსახურება 44.0 50.0 50.0 50.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

44.0 50.0 50.0 50.0      

  სუბსიდიები 352.0 134.3 140.0 55.0 85.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 2.8         

08 05 01 

წყლის საფასურის 

ასანაზღაურებელი ფინანსური 

დახმარება სოფლების 

მოსახლეობისათვის 

15.0         

  ხარჯები 15.0         

  სუბსიდიები 15.0         

08 05 02 

ს. წეროვანში და ს. წილკანში 

დევნილებისათვიას 

სარეაბილიტაციო ცენტრის და 

კოტეჯების საფუძველი 

6.3         

  ხარჯები 6.3         

  სუბსიდიები 6.3         

09 05 03 დევნილების დასახლებიდან 

ნაგვის გატანა 
71.8 80.0 85.0  85.0     

  ხარჯები 71.8 80.0 85.0  85.0     

  სუბსიდიები 71.8 80.0 85.0   85.0     

09 05 04 
დევნილი ბავშვების სკოლებში 

ტრანსპორტირება 
0.0 50.0 50.0 50.0      

  ხარჯები 0.0 50.0 50.0 50.0      

  საქონელი და მომსახურება   50.0 50.0 50.0      

  

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

44.0 50.0 50.0 50.0      

08 05 05 
ს.წეროვანში და ს.წილკანში 

დევნილებისათვის თონეების 

ჩადგმა 

9.6         

  ხარჯები 9.6         

  სუბსიდიები 9.6         

08 05 06 

დევნილებისათვის წალკიდან 

კართოფილის და გორიდან 

კომბოსტოს შესყიდვა  

2.8         

  ხარჯები 2.8         

  სოციალური უზრუნველყოფა 2.8          

09 05 07 

დევნილთა დასახლებაში გარე 

განათებისა და წყლის 

ტუმბოების ელ. Eენერგიის 

დავალიანების დაფარვა 

23.6 20.0        

  ხარჯები 23.6 20.0        

  სუბსიდიები 23.6 20.0        
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09 05 08 

ს. წეროვნის დევნილთა 

დასახლებაში აშენებული 

საბავშვო ბაღისათვის 

ინვენტარის შეძენისა და 

შემოღობვის სამუშაოები 

225.7 24.3        

  ხარჯები 225.7 24.3        

  სუბსიდიები 225.7 24.3         

09 05 09 
მოსახლეობისთვის შეშის 

შეძენა 
 10.0 5.0 5.0      

  ხარჯები  10.0 5.0 5.0      

  სუბსიდიები   10.0 5.0 5.0      

09 05 10 

გაჭირვებული ოჯახების 

სამშენებლო მასალებით 

დახმარება 

  50.0 50.0      

  ხარჯები   50.0 50.0      

  სუბსიდიები     50.0 50.0       

08 06 

სამკურნალო 

დაწესებულებებში სოც. 

დაუცველი 

მოქალაქეებისათვის 

მკურნალობის და 

ოპერაციების ჩატარების 

ხარჯები  

596.4 705.8 457.8 116.8 341.0     

  ხარჯები 596.4 705.8 457.8 116.8 341.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 596.4 705.8 457.8 116.8 341.0     

08 07 
ერთდროული სოციალური 

დახმარება 
40.3 109.3 50.0  50.0     

  ხარჯები 40.3 109.3 50.0  50.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 40.3 109.3 50.0   50.0     

08 08 

სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის 

მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა 

 0.7        

  ხარჯები  0.7        

  სოციალური უზრუნველყოფა   0.7          

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 6 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

(ათას ლარებში) 
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701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,628.2  2,425.1  3,206.9  

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

1,573.5  2,071.8  2,906.4  



 40 

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 
№№№№№№№ 1971.8 2796.4 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 98.637 100 110 

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 13.8  10.6  10.9  

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 13.8 10.6 10.9 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  34.2  330.7  277.6  

7018 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო 

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 
6.7  12.0  12.0  

702 თავდაცვა 85.0  92.5  93.5  

7021 შეიარაღებული ძალები 85.0  92.5  93.5  

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 336.4  419.0  435.2  

7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 100.6  155.0  155.0  

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 235.8  264.0  280.2  

704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,258.5  2,529.4  1,470.0  

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა 

და მონადირეობა 
39.1  318.9  830.3  

70421 სოფლის მეურნეობა 39.051 318.9 830.3 

7045 ტრანსპორტი 1,950.7  1,048.7  215.0  

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები №№№№№№№ 1048.7 210.0 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 
268.8  1,161.8  424.7  

705 გარემოს დაცვა 998.2  403.9  327.0  

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება 
581.1  298.7  307.0  

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 417.1  105.2  20.0  

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8,105.8  11,504.6  2,421.7  

7061 ბინათმშენებლობა 37.8  0.0  0.0  

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7,450.8  10,608.3  2,050.7  

7063 წყალმომარაგება 391.7  608.9  115.0  

7064 გარე განათება 225.4  287.4  256.0  

707 ჯანმრთელობის დაცვა 176.5  176.5  176.5  

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 176.5  176.5  176.5  

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 586.7  729.1  735.0  

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 547.6  676.2  655.0  

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 20.8  20.0  30.0  

7084 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 
18.3  32.9  50.0  

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, 

კულტურისა და რელიგიის სფეროში 
      

709 განათლება 1,331.0  793.4  614.0  

7091 სკოლამდელი აღზრდა 642.0  735.0  579.0  

7092 ზოგადი განათლება 659.0  28.4  0.0  

7093 პროფესიული განათლება 30.0  30.0  35.0  

710 სოციალური დაცვა 1,079.9  1,043.1  740.8  

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა 
596.4  705.8  457.8  

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 596.4  705.8  457.8  

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 44.55 43 43.0 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 398.8  184.3  190.0  

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას 
40.3  110.0  50.0  

  სულ 16,586.2  20,116.6  10,220.6  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 
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დანართი 7 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და 

ნაშთის ცვლილება 

           ათას ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2009 წლის 

ფაქტი 

2010 წლის 

გეგმა 
2011 წლის გეგმა 

შემოსულობები 16,991.8 18,476.2 8,823.3 

შემოსავლები 9,667.1 14,282.2 8,523.3 

არაფინანსური აქტივების კლება 7,324.7 4,194.0 300.0 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)    

ვალდებულებების ზრდა    

        

გადასახდელები 16,586.2 20,116.6 10,220.6 

ხარჯები 13,527.7 18,460.1 9,345.9 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,058.5 1,613.1 770.0 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)    

ვალდებულებების კლება  43.4 104.7 

  

ნაშთის ცვლილება 405.6 -1,640.4 -1,397.3 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.02.2011 წ. 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №18 - ვებგვერდი,  
11.03.2011 წ. 

დანართი 8 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2009 წლის 

ფაქტი 

2010 წლის 

გეგმა 
2011 წლის გეგმა 

შემოსავლები 9,667.1 14,282.2 8,523.3 

გადასახადები 2,801.0 4,115.3 4,165.7 

გრანტები 6,138.8 8,788.9 3,045.6 

სხვა შემოსავლები 727.4 1,377.9 1,312.0 

  

ხარჯები 13,527.7 18,460.1 9,345.9 

შრომის ანაზღაურება 1,040.2 1,445.0 1,530.2 

საქონელი და მომსახურება 1,486.8 3,024.7 1,980.0 

პროცენტი 34.2 203.2 172.9 

სუბსიდიები 2,020.5 2,090.7 1,615.5 

გრანტები   500.0 

სოციალური უზრუნველყოფა 710.7 864.9 524.8 

სხვა ხარჯები 8,235.3 10,831.6 3,022.5 

  

საოპერაციო სალდო -3,860.6 -4,177.9 -822.6 

  

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
-4,266.2 -2,580.9 470.0 

ზრდა  3,058.5 1,613.1 770.0 

კლება 7,324.7 4,194.0 300.0 
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მთლიანი სალდო 405.6 -1,597.0 -1,292.6 

  

ფინანსური აქტივების ცვლილება 405.6 -1,640.4 -1,397.3 

ზრდა 652.6   

ვალუტა და დეპოზიტები 652.6   

სესხები    

აქციები და სხვა კაპიტალი       

კლება 247.0 1,640.4 1,397.3 

ვალუტა და დეპოზიტები 247.0 1,640.4 1,397.3 

სესხები    

აქციები და სხვა კაპიტალი    

  

ვალდებულებების ცვლილება  -43.4 -104.7 

ზრდა    

საგარეო    

საშინაო    

კლება  43.4 104.7 

საგარეო      

საშინაო  43.4 104.7 

  

ბალანსი    

 

 

 


