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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №12  

2012 წლის 21 მარტი  

ქ. ზესტაფონი  

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №30 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 მუხლი 1.  
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს 

ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილების 

(სსმ, ვებგვერდი, 03/01/2012 წ.) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 მუხლებში და 

ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: 

 „მუხლი 1. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 

7011,1 ათასი ლარით, მათ შორის: 

1. გადასახადები 1600,0 ათასი ლარი. 

2. სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარი. 

3. შემოსავლები ტრანსფერებიდან 4411,1 ათასი ლარი, მათ შორის: 

ა) გათანაბრებითი 4181,1 ათასი ლარი; 

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი. 

 მუხლი 2. 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1600,0 ათასი 

ლარი. მათ შორის: 

 1. ქონების გადასახადი 1595,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 ა) საწარმოთა ქონება 815 ათასი ლარი; 

 ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება 60,0 ათასი ლარი; 

 გ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშ. მიწა 20,0 ათასი ლარი; 

 დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. მიწა 700,0 ათასი ლარი. 

 2. სხვა გადასახადები 5,0 ათასი ლარი. 

 მუხლი 3. 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 850,0 

ათასი ლარი. 

 მუხლი 4.  
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები არაფინანსური 

აქტივების კლებით 150,0 ათასი ლარი. 

 მუხლი 5. 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 10123,9 ათასი 

ლარი. 

 მუხლი 6. 
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებაზე მყოფი სამსახურების პერსონალზე პრემირებისა 

და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ბიუჯეტით განსაზღვრული ოდენობებისა და გაწეული 

ასიგნებების ეკონომიის ხარჯზე შრომის ანაზღაურების ხარჯების მეშვეობით. 
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 მუხლი 7. 
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში „შრომის ანაზღაურების’’ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-

ის გაცემა მოხდეს მუშაკთა კუთვნილი შვებულების გასვლის დროს. 

 მუხლი 8. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 

დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის)’’. 

 მუხლი 2. 
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. 

 მუხლი 3. 
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი  

დანართი 1 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

დასახელება 2012 წლის ბიუჯეტი 

შემოსავლები 6 861,1 

გადასახადები 1 600,0 

გრანტები 4 411,1 

სხვა შემოსავლები 850,0 

ხარჯები 6 982,8 

შრომის ანაზღაურება 975,1 

საქონელი და მომსახურება 1 268,6 

პროცენტი 112,0 

სუბსიდიები 2 528,1 

გრანტები 1 660,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 

სხვა ხარჯები 2,0 

საოპერაციო სალდო -121,7 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 893,1 

ზრდა  3 043,1 

კლება 150,0 

მთლიანი სალდო -3 014,8 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 

ზრდა 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები   

კლება 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები   

ვალდებულებების ცვლილება -98,0 

კლება 98,0 

საგარეო 0,0 

საშინაო 98,0 

დანართი 2 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

დასახელება კოდი 2012 წლის ბიუჯეტი 

შემოსულობები   7 011,1 

შემოსავლები 1 6 861,1 

არაფინანსური აქტივების კლება 31 150,0 

შემოსავლები 1 6 861,1 

გადასახადები 11 1 600,0 

ქონების გადასახადი 113 1 595,0 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  113111 815,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 60,0 
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ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 60,0 

არაეკონომიკური საქმ. გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 1131132   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  113114 20,0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 20,0 

იურიდიულ პირებიდან 1131142   

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  113115 700,0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151   

იურიდიულ პირებიდან 1131152 700,0 

სხვა გადასახადები 116 5,0 

გრანტები 13 4 411,1 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 4 411,1 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 4 411,1 

გათანაბრებითი ტრანსფერი   4 181,1 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
  230,0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 0,0 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება     

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა     

მგფ-ს თანადაფინანსება     

სხვა პროექტები   0,0 

მ.შ. სხვა დანარჩენი     

სხვა შემოსავლები 14 850,0 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 425,0 

პროცენტები 1411 218,0 

რენტა 1415 207,0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის  
14151 200,0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
14154 7,0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 204,0 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 190,0 

სატენდერო მოსაკრებელი 14223   

სანებართვო მოსაკრებელი   10,0 

სახელმწიფო ბაჟი 14227   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 90,0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
142214 90,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  142299   

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 14,0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 14,0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 221,0 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 144   

არაფინანსური აქტივების კლება 31 150,0 

არაწარმოებული აქტივები 314 150,0 

სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 150,0 

დანართი 3 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

ფუნქციონ. 

კოდი 
დასახელება 

2012 

წლის 

ბიუჯეტი 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 471,2 

7011 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 
3 349,2  

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
1 548,0  

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1 801,2  

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  112,0  

7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 10,0  
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მომსახურებაში 

702 თავდაცვა 82,1  

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 336,8  

7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 173,9  

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 162,9  

704 ეკონომიკური საქმიანობა 540,3  

7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 5,0  

70421 სოფლის მეურნეობა 5,0  

7045 ტრანსპორტი 535,3  

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 535,3  

705 გარემოს დაცვა 733,9  

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 733,9  

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 266,1  

7061 ბინათმშენებლობა 158,9  

7063 წყალმომარაგება 5,6  

7064 გარე განათება 101,6  

707 ჯანმრთელობის დაცვა 100,0  

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 100,0  

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 025,9 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 361,0  

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 596,9  

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 45,0  

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 

სფეროში 
23,0  

709 განათლება 987,6  

7091 სკოლამდელი აღზრდა 910,0  

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 77,6  

710 სოციალური დაცვა 482,0  

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 45,0  

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40,0  

7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 300,0  

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 97,0  

  სულ 10 025,9 

  

დანართი 4 

 ორგ. 

კოდი 
დასახელება 

2012 წლის 

ბიუჯეტი 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 10 123,9 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 857,5 

   ხარჯები 6 982,8 

   შრომის ანაზღაურება 975,1 

   ხელფასი 975,1 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  975,1 

   თანამდებობრივი სარგო 957,1 

   პრემია 18,0 

   საქონელი და მომსახურება 1 268,6 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  61,5 

   მივლინებები  17,1 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  17,1 

   ოფისის ხარჯები  242,1 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 15,7 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  9,0 

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
25,1 

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  18,1 

   კომპიუტერული ტექნიკა  3,5 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  10,5 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა  0,0 

   მობილური ტელეფონი  0,0 

   ტელეფონის აპარატი  0,3 
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   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,7 

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  
1,1 

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  8,0 

   საოფისე ავეჯი  4,5 

 
  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
3,5 

   ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა  4,6 

   რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი  0,2 

   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  91,1 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  15,7 

   კომუნალური ხარჯი  54,6 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  42,0 

   წყლის ხარჯი  4,8 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  7,0 

 
  

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის 

შეძენის ხარჯი  
0,0 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,8 

 
  

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე 

შეკეთების ხარჯი  
0,0 

   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  67,0 

   სამედიცინო ხარჯები  0,0 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
11,1 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
172,9 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  113,7 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  8,4 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  20,3 

   ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  30,5 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 696,9 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,0 

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0 

 
  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0 

   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0 

   საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0 

   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
583,9 

   პროცენტი 112,0 

   სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე  112,0 

   სუბსიდიები 2 528,1 

   გრანტები 1 660,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 

   კაპიტალური 1 660,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 

   სოციალური დახმარება  437,0 

   ფულადი ფორმით  437,0 

   სხვა ხარჯები 2,0 

   სხვადასხვა ხარჯები  2,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  2,0 

 
  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
0,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  2,0 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 043,1 

   ძირითადი აქტივები  3 043,1 

   შენობა ნაგებობები  2 721,2 
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   არასაცხოვრებელი შენობები  30,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
30,0 

   ქუჩები  0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 

   გზები  471,8 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  471,8 

   ხიდები  0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0 

   ელექტრო გადაცემი ხაზები  101,6 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  101,6 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  2 117,8 

   სპორტული დარბაზები/მოედნები  1 777,6 

   სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა  1 777,6 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობები  340,2 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა  340,2 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  321,9 

   სატრანსპორტო საშუალებები  48,5 

   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  13,5 

   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა  13,5 

   მსუბუქი ავტომობილი 35,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 35,0 

   ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  0,0 

   ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  273,4 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  273,4 

   ტელევიზორის შეძენა 1,0 

   მაცივრის შეძენა  0,0 

   კომპიუტერის შეძენა  26,0 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6 

   პრინტერის შეძენა  11,6 

   ასლგადამღების შეძენა  1,0 

   ავეჯის შეძენა  6,0 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,0 

   ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა  0,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

225,2 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი  0,0 

   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი  0,0 

   სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  0,0 

   ვალდებულებების კლება  98,0 

   საშინაო  98,0 

   სესხები  98,0 

 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 3 569,2 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 141,0 

701   ხარჯები 3 379,9 

   შრომის ანაზღაურება 832,5 

   ხელფასი 832,5 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  832,5 

   თანამდებობრივი სარგო 814,5 

   პრემია 18,0 

   საქონელი და მომსახურება 773,4 
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   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  61,5 

   მივლინებები  13,3 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  13,3 

   ოფისის ხარჯები  221,1 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 14,0 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  9,0 

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
24,1 

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  16,4 

   კომპიუტერული ტექნიკა  2,5 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  10,0 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა  0,0 

   მობილური ტელეფონი  0,0 

   ტელეფონის აპარატი  0,3 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,5 

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  
1,1 

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  7,5 

   საოფისე ავეჯი  4,0 

 
  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
3,5 

   ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა  4,3 

   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  89,0 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  14,7 

   კომუნალური ხარჯი  42,1 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  38,1 

   წყლის ხარჯი  1,5 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,0 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,5 

 
  

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე 

შეკეთების ხარჯი  
0,0 

   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  67,0 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
1,1 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
131,5 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  88,0 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,5 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  17,0 

   ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  21,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 277,9 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,0 

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0 

 
  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0 

   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0 

   საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0 

   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
164,9 

   პროცენტი 112,0 

   სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე  112,0 

   გრანტები 1 660,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 

   კაპიტალური 1 660,0 

   სხვა ხარჯები 2,0 

   სხვადასხვა ხარჯები  2,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  2,0 
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სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
0,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  2,0 

701   არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,3 

   ძირითადი აქტივები  91,3 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  91,3 

   სატრანსპორტო საშუალებები  35,0 

   მსუბუქი ავტომობილი 35,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 35,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  56,3 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  56,3 

   ტელევიზორის შეძენა 1,0 

   მაცივრის შეძენა  0,0 

   კომპიუტერის შეძენა  26,0 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6 

   პრინტერის შეძენა  11,6 

   ასლგადამღების შეძენა  1,0 

   ავეჯის შეძენა  5,5 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,0 

   ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა  0,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

8,6 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი  0,0 

   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი  0,0 

   სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  0,0 

   ვალდებულებების კლება  98,0 

   საშინაო  98,0 

   სესხები  98,0 

 01 01 ზესტაფონის საკრებულო 255,5 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0 

70111   ხარჯები 245,7 

   შრომის ანაზღაურება 144,5 

   ხელფასი 144,5 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  144,5 

   თანამდებობრივი სარგო 144,5 

   საქონელი და მომსახურება 101,2 

   მივლინებები  3,0 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  3,0 

   ოფისის ხარჯები  37,2 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 5,0 

 
  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  
  

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
0,5 

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  3,6 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  2,0 

   მობილური ტელეფონი    

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,5 

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  
1,1 

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  2,0 

   საოფისე ავეჯი  1,5 

 
  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,5 
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   ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა  0,3 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  16,0 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,7 

   კომუნალური ხარჯი  8,1 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  8,1 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
  

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
61,0 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  50,0 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  4,0 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  7,0 

   ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი    

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი    

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

   სხვა ხარჯები 0,0 

   სხვადასხვა ხარჯები  0,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  0,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი    

70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,8 

   ძირითადი აქტივები  9,8 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  9,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  9,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  9,8 

   კომპიუტერის შეძენა  4,0 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6 

   პრინტერის შეძენა  0,6 

   ასლგადამღების შეძენა  1,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

3,6 

 01 02 ზესტაფონის გამგეობა 1 292,5 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 126,0 

70111   ხარჯები 1 211,0 

   შრომის ანაზღაურება 688,0 

   ხელფასი 688,0 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  688,0 

   თანამდებობრივი სარგო 670,0 

   პრემია 18,0 

   საქონელი და მომსახურება 521,0 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  61,5 

   მივლინებები  10,3 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  10,3 

   ოფისის ხარჯები  183,9 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 9,0 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  9,0 

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
23,6 

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  12,8 

   კომპიუტერული ტექნიკა  2,5 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  8,0 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა    

   მობილური ტელეფონი    

   ტელეფონის აპარატი  0,3 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,0 

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  5,5 

   საოფისე ავეჯი  2,5 

 
  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
3,0 

   ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა  4,0 
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   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი    

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  73,0 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  13,0 

   კომუნალური ხარჯი  34,0 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  30,0 

   წყლის ხარჯი  1,5 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,0 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,5 

 
  

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე 

შეკეთების ხარჯი  
  

   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული    

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  57,0 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
1,1 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
70,5 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  38,0 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,5 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  10,0 

   ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  21,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 136,7 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი    

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0 

 
  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0 

   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0 

   საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0 

   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
23,7 

   სხვა ხარჯები 2,0 

   სხვადასხვა ხარჯები  2,0 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  2,0 

 
  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
  

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  2,0 

70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,5 

   ძირითადი აქტივები  81,5 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა    

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  81,5 

   სატრანსპორტო საშუალებები  35,0 

   მსუბუქი ავტომობილი 35,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 35,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  46,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  46,5 

   ტელევიზორის შეძენა 1,0 

   მაცივრის შეძენა    

   კომპიუტერის შეძენა  22,0 

   მობილური ტელეფონის შეძენა    

   პრინტერის სკანერი ასლგადამღების შეძენა  11,0 

   ასლგადამღების შეძენა    

   ავეჯის შეძენა  5,5 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,0 

   ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა    

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

5,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი  0,0 
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   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი    

   სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 

   კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა    

 01 03 სარეზერვო ფონდი 141,2 

70112   ხარჯები 141,2 

   საქონელი და მომსახურება 141,2 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 141,2 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
141,2 

 01 06 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

210,0 

7016   ხარჯები 112,0 

   პროცენტი 112,0 

   სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე  112,0 

   ვალდებულებების კლება  98,0 

   საშინაო  98,0 

   სესხები  98,0 

 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 10,0 

7018   ხარჯები 10,0 

   საქონელი და მომსახურება 10,0 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,0 

 01 08 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის შევსება  
1 660,0 

70112   ხარჯები 1 660,0 

   გრანტები 1 660,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 

   კაპიტალური 1 660,0 

 02 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 162,9 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 

7032   ხარჯები 156,6 

   შრომის ანაზღაურება 100,0 

   ხელფასი 100,0 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  100,0 

   თანამდებობრივი სარგო 100,0 

   საქონელი და მომსახურება 56,6 

   მივლინებები  1,0 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  1,0 

   ოფისის ხარჯები  13,7 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 0,7 

 
  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  
  

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
  

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  1,3 

   კომპიუტერული ტექნიკა  1,0 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,3 

   მობილური ტელეფონი    

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  
  

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,1 

   საოფისე ავეჯი  0,1 

 
  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
  

   ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა  0,3 

   რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი  0,2 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,3 

   კომუნალური ხარჯი  9,8 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  1,6 
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   წყლის ხარჯი  3,1 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  5,0 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,1 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
10,0 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
25,5 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  20,2 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  2,0 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  3,3 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,4 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
6,4 

7032   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,3 

   ძირითადი აქტივები  6,3 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა    

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  6,3 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  6,3 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  6,3 

   კომპიუტერის შეძენა    

   ავეჯის შეძენა  0,5 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

5,8 

 03 00 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების 

დაფინანსება 
173,9 

7031   ხარჯები 73,9 

   საქონელი და მომსახურება 73,9 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 73,9 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
73,9 

7031   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,0 

   ძირითადი აქტივები  100,0 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა    

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  100,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  100,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  100,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

100,0 

 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 82,1 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 

702   ხარჯები 68,6 

   შრომის ანაზღაურება 42,6 

   ხელფასი 42,6 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  42,6 

   თანამდებობრივი სარგო 42,6 

   საქონელი და მომსახურება 26,0 

   მივლინებები  2,8 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  2,8 

   ოფისის ხარჯები  7,3 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 1,0 

 
  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  
  

 
  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი 
1,0 

   მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,4 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,2 
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   მობილური ტელეფონი    

   ტელეფონის აპარატი    

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,2 

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  
  

   საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,4 

   საოფისე ავეჯი  0,4 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  0,8 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,0 

   კომუნალური ხარჯი  2,7 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  2,3 

   წყლის ხარჯი  0,2 

 
  

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის 

შეძენის ხარჯი  
  

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,2 

   სამედიცინო ხარჯები  0,0 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
15,9 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  5,5 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,9 

   ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  9,5 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

702   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,5 

   ძირითადი აქტივები  13,5 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  13,5 

   სატრანსპორტო საშუალებები  13,5 

   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  13,5 

   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა  13,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 

   ტელევიზორის შეძენა   

   ავეჯის შეძენა    

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

  

 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 540,3 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 77,0 

704   ხარჯები 826,1 

   საქონელი და მომსახურება 203,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 203,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
203,0 

   სუბსიდიები 623,1 

704   არაფინანსური აქტივების ზრდა 714,2 

   ძირითადი აქტივები  714,2 

   შენობა ნაგებობები  603,4 

   არასაცხოვრებელი შენობები  30,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
30,0 

   ქუჩები  0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 

   გზები  471,8 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  471,8 

   ხიდები  0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0 
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   ელექტრო გადაცემი ხაზები  101,6 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  101,6 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  110,8 

   სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 

   ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  0,0 

   ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  110,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  110,8 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

110,8 

 05 01 სოფლის მეურნეობა 5,0 

70421   ხარჯები 5,0 

   საქონელი და მომსახურება 5,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
5,0 

 05 02 საგზაო(საავტომობილო) ტრანსპორტი 503,8 

70451   ხარჯები 32,0 

   საქონელი და მომსახურება 32,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
32,0 

   სუბსიდიები   

70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 471,8 

   ძირითადი აქტივები  471,8 

   შენობა ნაგებობები  471,8 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა    

   ქუჩები  0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი    

   გზები  471,8 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  471,8 

 05 03 სოფლის პროექტი(გზები, ხიდები) 31,5 

70451   ხარჯები 1,5 

   საქონელი და მომსახურება 1,5 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,5 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
1,5 

70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,0 

   ძირითადი აქტივები  30,0 

   შენობა ნაგებობები  30,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  30,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
30,0 

   გზები  0,0 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი    

   ხიდები  0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი    

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

  

 05 05 

ქუჩების, პარკების, ბაზრების გზების საზოგადოებრივი 

ბაღების,სკვერებისა და ა. ს.შ ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 

733,9 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 77,0 

7051   ხარჯები 623,1 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი   
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ხარჯი  

   სუბსიდიები 623,1 

7051   არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,8 

   ძირითადი აქტივები  110,8 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  110,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  110,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  110,8 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

110,8 

 05 06 საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი 0,0 

7052   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

7052   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 

   ძირითადი აქტივები  0,0 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
  

 05 07 პარკების დაცვის ხარჯი 0,0 

7066   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

 05 08 მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაციის ხარჯები 0,0 

7066   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

 05 09 ბინათმშენებლობა 158,9 

7061   ხარჯები 158,9 

   საქონელი და მომსახურება 158,9 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 158,9 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
158,9 

 05 10 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0 

7062   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

   სუბსიდიები   

7062   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 

   ძირითადი აქტივები  0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 

   სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 

   ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  0,0 

   ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა    

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული  

  

 05 11 წყალმომარაგება 5,6 

7063   ხარჯები 5,6 

   საქონელი და მომსახურება 5,6 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,6 

   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 5,6 
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ხარჯი  

 05 12 გარე განათება 101,6 

7064   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

7064   არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,6 

   ძირითადი აქტივები  101,6 

   შენობა ნაგებობები  101,6 

   ელექტრო გადაცემი ხაზები  101,6 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  101,6 

 05 13 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში 
0,0 

7066   ხარჯები 0,0 

   საქონელი და მომსახურება 0,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
  

 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 987,6 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 313,5 

709   ხარჯები 987,6 

   სუბსიდიები 987,6 

709   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 

   ძირითადი აქტივები  0,0 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
0,0 

 06 01 ბაგა-ბაღები 910,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 313,5 

7091   ხარჯები 910,0 

   სუბსიდიები 910,0 

7091   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 

   ძირითადი აქტივები  0,0 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
  

 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 77,6 

70923   ხარჯები 77,6 

   სუბსიდიები 77,6 

70923   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 

   ძირითადი აქტივები  0,0 

   შენობა ნაგებობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა    

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური 

რემონტი  
  

 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 3 025,9 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 272,0 

708   ხარჯები 908,1 

   საქონელი და მომსახურება 90,7 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 90,7 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
90,7 

   სუბსიდიები 817,4 

708   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 117,8 

   ძირითადი აქტივები  2 117,8 

   შენობა ნაგებობები  2 117,8 
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   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  2 117,8 

   სპორტული დარბაზები/მოედნები  1 777,6 

   სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა  1 777,6 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობები  340,2 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა  340,2 

 07 01 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 170,5 

7081   ხარჯები 52,7 

   საქონელი და მომსახურება 52,7 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,7 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
52,7 

7081   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 117,8 

   ძირითადი აქტივები  2 117,8 

   შენობა ნაგებობები  2 117,8 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა    

   სხვა შენობა-ნაგებობები  2 117,8 

   სპორტული დარბაზები/მოედნები  1 777,6 

   სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა  1 777,6 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობები  340,2 

   სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა  340,2 

 07 02 სპორტული სკოლა 190,5 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 39,0 

7081   ხარჯები 190,5 

   სუბსიდიები 190,5 

 07 03 სახელოვნებო სკოლები 39,1 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 10,0 

7082   ხარჯები 39,1 

   სუბსიდიები 39,1 

 07 04 ბიბლიოთეკები 63,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 

7082   ხარჯები 63,0 

   სუბსიდიები 63,0 

 07 05 კულტურის სახლები 156,7 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 70,0 

7082   ხარჯები 156,7 

   სუბსიდიები 156,7 

 07 06 მუზეუმები 32,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 11,0 

7082   ხარჯები 32,0 

   სუბსიდიები 32,0 

 07 07 თეატრები 160,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 39,0 

7082   ხარჯები 160,0 

   სუბსიდიები 160,0 

 07 08 სხვა მუსიკალური კოლექტივები 146,1 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 

7082   ხარჯები 146,1 

   სუბსიდიები 146,1 

 07 09 ძეგლთა დაცვა 2,0 

7084   ხარჯები 2,0 

   საქონელი და მომსახურება 2,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
2,0 

 07 10 იუბილეებთან დაკავშირების ხარჯები 23,0 

7086   ხარჯები 23,0 

   საქონელი და მომსახურება 23,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 23,0 
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სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
23,0 

 07 11 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 13,0 

7084   ხარჯები 13,0 

   საქონელი და მომსახურება 13,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
13,0 

 07 12 ეპარქიის ხარჯები 30,0 

7084   ხარჯები 30,0 

   სუბსიდიები 30,0 

 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 582,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0 

707-710   ხარჯები 582,0 

   საქონელი და მომსახურება 45,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
45,0 

   სუბსიდიები 100,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 

   სოციალური დახმარება  437,0 

   ფულადი ფორმით  437,0 

 08 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 100,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0 

7074   ხარჯები 100,0 

   სუბსიდიები 100,0 

 08 02 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 

დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 
200,0 

7107   ხარჯები 200,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 200,0 

   სოციალური დახმარება  200,0 

   ფულადი ფორმით  200,0 

 08 03 ეპილეფსიითა და პარკინსონიით დაავადებულები 100,0 

7107   ხარჯები 100,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 100,0 

   სოციალური დახმარება  100,0 

   ფულადი ფორმით  100,0 

 08 04 ა და ბ ჰეპატიტებით დაავადებულთათვის დახმარება  0,0 

7107   ხარჯები 0,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 

   სოციალური დახმარება  0,0 

   ფულადი ფორმით    

 08 05 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 45,0 

7102   ხარჯები 45,0 

   საქონელი და მომსახურება 45,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 45,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი  
45,0 

 08 06 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა 40,0 

7104   ხარჯები 40,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 40,0 

   სოციალური დახმარება  40,0 

   ფულადი ფორმით  40,0 

 08 07 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის 

სფეროში 
97,0 

7109   ხარჯები 97,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 97,0 

   სოციალური დახმარება  97,0 

   ფულადი ფორმით  97,0 
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დანართი 5 

ეკონომიკური საქმიანობა 

2012 წელი 

                      კოდი     ლარში 

I სულ ეკონომიკური საქმიანობა 704 540322,00 

  სოფლის მეურნეობა 7042 5000,00 

  სულ საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი   503800,00 

II ტრანსპორტი სულ:, მათ შორის 7045 468900,00 

  
საპროექტო ღირებულება (სხვა დან. საქონელი და 

მომსახურება) „„ 
30000,00 

  
ქ. ზესტაფონში ჩიკაშუას ქუჩაზე ასფალტოფენილის 

მოსაწყობად (არაფინანსური აქტივებიდან)   
50000,00 

  

ქ. ზესტაფონში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე 

დეკორატიული კედლების მოსაწყობად 

(არაფინანსური აქტივებიდან)   

150000,00 

  რჩება გაუნაწილებელი (არაფინანსური აქტივებიდან)   136100,00 

  

შორაპნის თემში ტერიტ.ორგანოს ადმ.შენობის 

ტეროტორიის კეთილმოწყობა შიგა სამოედნო და გარე 

საინჟინრო ქსელების მოწყობა.   

102800,00 

1 
დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2012 

წლის 1 იანვრისათვის მათ შორის:   
34900,00 

  

შოროპნის ციხეზე საქართველოს დროშის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არაფინანსური 
აქტივებიდან)   

4400,00 

  

მე-2 სვირში სადგურ სვირთან მისასვლელი გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არაფინანსური 
აქტივებიდან)   

11800,00 

  
სოფ. შროშაში საწაბლის გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები (არაფინანსური აქტივებიდან)   

10400,00 

  
სოფ. ბოსლევში ნიჩაფას გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები (არაფინანსური აქტივებიდან)   

6300,00 

  

ქ.ზესტაფონში ავტოსადგურის ტერიტორიაზე 75 
გრძ/მეტრი არხის მოსაწყობად მასალები (სხვა დან. 
საქონელი და მომსახურება)   

2000,00 

III 

მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული 

დავალიანებები 2012 წლის 1იანვრისათვის „„, 

31522,00 

1 მათ შორის: „„,   

2 

სოფ. ცხრაწყაროს თემში კოპაძეების უბანში 

სანიაღვრე არხის მოწყობა (არაფინანსური 

აქტივებიდან) „„, 

1654,00 

3 

სოფ. როდინაულის თემში ცხენთარო აჯამეთის 

სასოფლო გზის სარეაბილიტაციოდ (არაფინანსური 

აქტივებიდან) „„, 

3870,00 

4 

სოფ. კვალითის თემში დამწვარ ეკლესიასთან 9 

მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 

(არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 

3302,00 

5 
სოფ. ზედა საქარის თემში ბეღლევში სასაფლაოს 

შემოღობვა (არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 
4036,00 

6 
სოფ. ძირულაში სასმელი წყლის ქსელის 

სარეაბილიტაციოდ (არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 
829,00 

7 

სოფ. ქვედა საქარაში სასაფლაოზე ბეტონის ორმოზე 

ერთთვალიანი ტუალეტის მშენებლობა 

(არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 

2016,00 

8 
სოფ. სანახშირეში თურმანიძეებში საცალფეხო ხიდის 

სარეაბილიტაციოდ (არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 
2712,00 

9 

სოფ. ქვედა საზანოს თემში ცენტრიდან საჯვაროს 

ასასვლელში 7 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 

(არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 

2561,00 



 20 

10 

სოფ. ზედა საქარის თემში ფერაძეებისა და 

ცერცვაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები (არაფინანსური აქტივებიდან) „„, 

7243,00 

11 

სოფ. ილმის თემში ბულდოზერ ეს-130 ით ბორიმელას 

1.50 კმ -იანი უბნის თემთან დამაკავშირებელი გზა, 

ნავანების უბნის 500-მეტრიანი გზა, ზედა ილმის 

დედახვთისას ტაძართან მისასვლელი 1 კმ-იანი გზა. 

საუბნო გზების რეაბილიტაცია. (არაფინანსური 

აქტივებიდან) „„, 

1800,00 

12 
სხვადასხვა საქონლის ტრანსპორტირება (სხვა დან. 

საქონელი და მომსახურება)   
1499,00 

                           დანართი 6 

გარემოს დაცვა 

2012 წელი 

                   ლარში 

№ ობიექტის დასახელება კოდი თანხა 

1 ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი 7051 608800,00 

2 ქ. ზესტაფონში ნაგვის ურნების შეძენა   100000,00 

3 
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული 

დავალიანება სულ მ.შ 
  25100,00 

4 შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)   10800,00 

5 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრის 

მიერ მოხმარებული ელ-ენერგია 
  12100,00 

6 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრის 

მიერ ტრანსპორტის მომსახურება 
  1200,00 

7 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრის 

მიერ სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის ღირებულება 
  1000,00 

  ჯ ა მ ი   733900,00 

დანართი7 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

2012 წელი 

                        ლარში 

I ბინათმშენებლობა 7061 158900,00 

  2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის:  

  კეკელიძის ქუჩა №9-ში საცხოვრებელი სახლის პანდუსის მოწყობა 600,00 

  მეგობრობის ქუჩა №9 საცხოვრებელი სახლის შესასვლელის მოწყობა 2800,00 

  მეგობრობის ქუჩა №11 საცხოვრებელი სახლის სახურავისათვის მასალები 5500,00 

  ქ. ზესტაფონში საცოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 100000,00 

  

ქ. ზესტაფონში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების 

სარეაბილიტაციოდ. 50000,00 

III წყალმომარაგება 7063 5600,00 

  2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:    

  შოროპანში წერეთლის ქუჩაზე სასმელი წყლისათვის მილების შეძენა 3500,00 

  ჭყონდიდელის ქუჩაზე წყაროს სარეაბილიტაციოდ მასალები 1800,00 

  შორაპნის წყალსადენისათვის სხვადასხვა საჭირო მასალები 300,00 

IV გარე განათება: 7064 101606,00 

  2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:  4006,00 

  შოროპანში ომში დაღუპულთა მემორიალის გარე განათება 800,00 

  
ფუთის საჯარო სკოლისათვის არსებული მრიცხველის დამიწების კონტურის 

დამონტაჟება 735 განკარგულებიდან 
60,00 

  
ქ/ ზესტაფონში გარე განათებისათვის სანათი მოწყობილობების კომპლექტის შეძენა 

735 განკარგულებიდან 
3146,00 
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  დ. აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის გარე განათება 30000,00 

  
ქ/ ზესტაფონში ავტოსადგურის წინ არსებული გაზონის განათებისა და 

გამწვანებისათვის  
10000,00 

  ბატონიშვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობა 18100,00 

  ქეთევან წამებულის ქუჩის გარე განათება 25400,00 

  მერჩულეს ქუჩის გარე განათება 14100,00 

  
სულ ჯ ა მ ი   266106,00 

დანართი 8 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 

2012 წელი 

  ლარში 

 № ობიექტის დასახელება კოდი თანხა 

  სულ: მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში 708 2170475,00 

1 
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ 

შორის 
708 1593375,00 

2 კულტურის ღონისძიება საახალწლო აქსესუარები   29000,00 

3 სპორტის სასახლის მშენებლობა   1556400,00 

4 ტექ/ზედამხედველის მომსახურეობა   3550,00 

5 ხარისხის კონტროლი   3550,00 

6 სპორტის ღონისძიება სამივლინებო თანხა ოლიკო ჭუმბურიძისათვის   875,00 

7 2012 წლის ბიუჯეტით გათვლილია სპორტისა და კულტურის ღონისძიებაში   19000,00 

8 2012 წლის ბიუჯეტით გათვლილია სპორტისა და კულტურის ღონისძიებაში   214100,00 

9 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთიდან გაიზარდა მათ შორის:     

10 კეკელიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია   35000,00 

11 
ჩიკაშუას ქუცაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და 
დასასვენებელი სკვერის მოწყობა 

  80000,00 

12 
ზაქარიაძის ქუჩაზე უსინათლოთა ბინის მიმდებარედ ახალი ხელოვნურ 
საფარიანი მინი სტადიონის მოწყობა 

  60000,00 

13 კეკელიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა   30000,00 

14 კეკელიძის ქუჩაზე ახალი საავადმყოფოს წინ სკვერის მოწყობა   60000,00 

15 აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა    50000,00 

16 ხელოვნური საციგურაო მოედნის სამუშაოებისათვის    10000,00 

17 
ხელოვნური საციგურაო მოედნის მონტაჟისათვის ფუძის მოწყობითი 
სამუშაოებისათვის 

  15200,00 

18 
ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტის საფრანგეთში საერთაშორისო 
კონკურსში მონაწილების მისაღებად. 

  3800,00 

19 სპორტული სკოლა მათ შორის:   190500,00 

20 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება    10500,00 

21 სახელოვნებო სკოლები მათ შორის:   39100,00 

22 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება    7600,00 

23 ბიბლიოთეკა   63000,00 

24 კულტურის და შემოქმედების ცენტრი   156700,00 

25 მუზეუმი   32000,00 

26 სსიპ თეატრი   160000,00 

27 სხვა მუსიკალური კოლექტივები სულ მათ შორის:   146100,00 

28 სხვა მუსიკალური კოლექტივები სულ დამტკიცებული ბიუჯეტით   131300,00 

29  №1 სამუსიკო სკოლის კრედიტორული დავალიანება   6700,00 

30 ხელოვნების გიმნაზია კრედიტორული დავალიანება   8100,00 

31 ძეგლთა დაცვა   2000,00 

32 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები   23000,00 

33 ახალგაზრდული ღონისძიებები   13000,00 

34 ეპარქიის ხარჯები   30000,00 

  ჯ ა მ ი   3025875,00 

  

  


