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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №30 

2011 წლის 29 დეკემბერი  

ქ. ზესტაფონი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „კ'' ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის თანახმად, 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

 მუხლი 1 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 

12498,1 ათასი ლარით, მათ შორის: 

 1. გადასახადები                                                  3040,0 ათასი ლარი 

 2. სხვა შემოსავლები                                          1102,9 ათასი ლარი 

  3. შემოსავლები ტრანსფერებიდან                 8355,2 ათასი ლარი, მათ შორის: 

ა) გათანაბრებითი                                               4181,1 ათასი ლარი 

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი                              230,0 ათასი ლარი 

გ)  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა              1144,1 ათასი ლარი 

დ) რგფ-ის პროგრამებით                                   2800,0 ათასი ლარი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 2 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სულ გადასახდელები 3035,0 

ათასი ლარი, მათ შორის: 

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

  ა) საწარმოთა ქონება                                        2005.0 ათასი ლარი 

  ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება                             60,0 ათასი ლარი 

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

  დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. მიწა     950,0 ათასი ლარი 

   2. სხვა გადასახადები                                       5,0 ათასი ლარი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 3 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 831,0 ათასი 

ლარი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 4 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები არაფინანსური 

აქტივების კლებით 270,0 ათასი ლარი, ფინანსური აქტივების კლებით 1,9 ათასი ლარი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 5 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 15610,9 ათასი ლარი. 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 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. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 7 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში „შრომის ანაზღაურების’’ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ის 

გაცემა მოხდეს მუშაკთა კუთვნილი შვებულების გასვლის დროს. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 8 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 

დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის). 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 მუხლი 9 
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან. 

 მუხლი 10 
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს 

გივი არაბიძეს. 

 მუხლი 11 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი  

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 

2. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 

02.03.2012წ. 

3. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 

4. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 

03.05.2012წ. 

5. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 
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დანართი 1 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წელი 

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

შემოსავლები 12 226,2 3 944,1 8 282,1 

გადასახადები 3 040,0 0,0 3 040,0 

გრანტები 8 355,2 3 944,1 4 411,1 

სხვა შემოსავლები 831,0 0,0 831,0 

ხარჯები 9 131,7 582,1 8 549,6 

შრომის ანაზღაურება 1 056,5 0,0 1 056,5 

საქონელი და მომსახურება 1 826,2 582,1 1 244,1 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0,0 0,0 0,0 

პროცენტი 112,0 0,0 112,0 

სუბსიდიები 4 038,0 0,0 4 038,0 

გრანტები 1 660,0 0,0 1 660,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 0,0 437,0 

სხვა ხარჯები 2,0 0,0 2,0 

საოპერაციო სალდო 3 094,5 3 362,0 -267,5 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 111,2 3 397,0 2 714,2 

ზრდა  6 381,2 3 397,0 2 984,2 

კლება 270,0 0,0 270,0 

მთლიანი სალდო -3 016,7 -35,0 -2 981,7 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 114,7 -35,0 -3 079,7 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0     

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0,0 0,0 0,0 

სესხები 0,0 0,0 0,0 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0,0 0,0 0,0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 

კლება 3 114,7 35,0 3 079,7 

ვალუტა და დეპოზიტები 3 112,8 35,0 3 077,8 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0,0 0,0 0,0 

სესხები 0,0 0,0 0,0 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0,0 0,0 0,0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები 1,9 0,0 1,9 

ვალდებულებების ცვლილება -98,0 0,0 -98,0 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 

საგარეო 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 0,0 0,0 0,0 

კლება 98,0 0,0 98,0 

საგარეო 98,0 0,0 98,0 

საშინაო 0,0 0,0 0,0 

ბალანსი 0,000 0,000 0,000 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 
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დანართი 2 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა კოდი 2012 წელი 

მ.შ. სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

შემოსულობები   12 498,1 3 944,1 8 554,0 

შემოსავლები 1 12 226,2 3 944,1 8 282,1 

არაფინანსური აქტივების კლება 31 270,0 0,0 270,0 

ფინანსური აქტივების კლება 32 1,9 0,0 1,9 

შემოსავლები 1 12 226,2 3 944,1 8 282,1 

გადასახადები 11 3 040,0 0,0 3 040,0 

ქონების გადასახადი 113 3 035,0 0,0 3 035,0 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   113111 2 005,0   2 005,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 60,0 0,0 60,0 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 60,0   60,0 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ 

ქონებაზე 
1131132 0,0     

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე         113114 20,0 0,0 20,0 

ფიზიკური პირებიდან 1131141 20,0   20,0 

იურიდიული პირებიდან 1131142 0,0     

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე            113115 950,0 0,0 950,0 

ფიზიკური პირებიდან 1131151 0,0     

იურიდიული პირებიდან 1131152 950,0   950,0 

სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136 0,0     

სხვა გადასახადები 116 5,0   5,0 

გრანტები 13 8 355,2 3 944,1 4 411,1 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 8 355,2 3 944,1 4 411,1 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 4 411,1 0,0 4 411,1 

გათანაბრებითი ტრანსფერი   4 181,1   4 181,1 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
  230,0   230,0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 3 944,1 3 944,1 0,0 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება   2 800,0 2 800,0   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   1 144,1 1 144,1   

სხვა შემოსავლები 14 831,0 0,0 831,0 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 385,0 0,0 385,0 

პროცენტები 1411 248,0   248,0 

რენტა 1415 137,0 0,0 137,0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის       
14151 130,0   130,0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში 

(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
14154 7,0   7,0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 246,0   246,0 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 232,0 0,0 232,0 

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 10,0   10,0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 
142212 0,0     

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 130,0   130,0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
142214 90,0   90,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  142299 2,0   2,0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 
1423 14,0 0,0 14,0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 14,0   14,0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 200,0   200,0 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 0,0     
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არაფინანსური აქტივების კლება 31 270,0 0,0 270,0 

არაწარმოებული აქტივები 314 270,0 0,0 270,0 

მიწა 3141 123,0   123,0 

სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 147,0   147,0 

ფინანსური აქტივების კლება 32 1,9 0,0 1,9 

საშინაო  321 1,9 0,0 1,9 

სხვა დებიტორული დავალიანებები 3218 1,9   1,9 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

 
დანართი 3 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

ფუნქციონალური 

კოდი 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

2012 

წელი 

მ.შ. სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 511,5  0,0  3 511,5  

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

3 389,5  0,0  3 389,5  

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1 665,0  0,0  1 665,0  

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1 724,5  0,0  1 724,5  

70113 საგარეო ურთიერთობები 0,0  0,0  0,0  

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0  0,0  0,0  

70121 
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს  
0,0  0,0  0,0  

70122 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით 

გაწეული ეკონომიკური დახმარება 
0,0  0,0  0,0  

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70132 
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და 

სტატისტიკური მომსახურება 
0,0  0,0  0,0  

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0,0  0,0  0,0  

7015 
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურებაში 
0,0  0,0  0,0  

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  112,0  0,0  112,0  

7017 
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები 

მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 
0,0  0,0  0,0  

7018 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო 

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 
10,0  0,0  10,0  

702 თავდაცვა 85,4  0,0  85,4  

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 353,4  0,0  353,4  

7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 173,9  0,0  173,9  

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 179,5  0,0  179,5  

7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0,0  0,0  0,0  

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0,0  0,0  0,0  

7035 
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი 

წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

7036 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების 
0,0  0,0  0,0  



 6 

სფეროში 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 590,3  3 100,6  489,7  

7041 
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით 

რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 
0,0  0,0  0,0  

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0,0  0,0  0,0  

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0  0,0  0,0  

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, 

მეთევზეობა და მონადირეობა 
10,7  0,0  10,7  

70421 სოფლის მეურნეობა 10,7  0,0  10,7  

70422 სატყეო მეურნეობა 0,0  0,0  0,0  

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0  0,0  0,0  

7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0  0,0  0,0  

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0,0  0,0  0,0  

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0,0  0,0  0,0  

70433 ბირთვული საწვავი 0,0  0,0  0,0  

70434 სხვა სახის საწვავი 0,0  0,0  0,0  

70435 ელექტროენერგეტიკა 0,0  0,0  0,0  

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0,0  0,0  0,0  

7044 
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი 

მრეწველობა, მშენებლობა  
0,0  0,0  0,0  

70441 
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური 

საწვავის გარდა 
0,0  0,0  0,0  

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0,0  0,0  0,0  

70443 მშენებლობა 0,0  0,0  0,0  

7045 ტრანსპორტი 3 579,6  3 100,6  479,0  

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3 579,6  3 100,6  479,0  

70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0,0  0,0  0,0  

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0,0  0,0  0,0  

70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0,0  0,0  0,0  

70455 
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებები 
0,0  0,0  0,0  

7046 კავშირგაბმულობა 0,0  0,0  0,0  

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0,0  0,0  0,0  

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0,0  0,0  0,0  

70472 სასტუმროები და რესტორნები 0,0  0,0  0,0  

70473 ტურიზმი 0,0  0,0  0,0  

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0,0  0,0  0,0  

7048 
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის 

სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

70481 

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, 

კომერციულ და შრომით რესურსებთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაში 

0,0  0,0  0,0  

70482 

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, 

სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და 

მონადირეობაში 

0,0  0,0  0,0  

70483 
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და 

ენერგეტიკაში 
0,0  0,0  0,0  

70484 
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და 

გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 
0,0  0,0  0,0  

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0,0  0,0  0,0  

70486 
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის 

სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

70487 
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 
0,0  0,0  0,0  

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკურ საქმიანობაში 
0,0  0,0  0,0  

705 გარემოს დაცვა 973,9  0,0  973,9  

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება 
973,9  0,0  973,9  

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0,0  0,0  0,0  

7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0,0  0,0  0,0  
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7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0,0  0,0  0,0  

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0,0  0,0  0,0  

7056 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს 

დაცვის სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 665,8  378,5  287,3  

7061 ბინათმშენებლობა 258,9  149,9  109,0  

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0  0,0  0,0  

7063 წყალმომარაგება 22,5  0,0  22,5  

7064 გარე განათება 384,4  228,6  155,8  

7065 
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში 
0,0  0,0  0,0  

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 
0,0  0,0  0,0  

707 ჯანმრთელობის დაცვა 100,0  0,0  100,0  

7071 
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და 

აპარატები 
0,0  0,0  0,0  

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0,0  0,0  0,0  

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0,0  0,0  0,0  

70713 
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და 

აპარატები 
0,0  0,0  0,0  

7072 ამბულატორიული მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70721 
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული 

მომსახურება 
0,0  0,0  0,0  

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70731 
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების 

მომსახურება 
0,0  0,0  0,0  

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

70733 
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების 

მომსახურება 
0,0  0,0  0,0  

70734 
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების 

მომსახურება 
0,0  0,0  0,0  

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 100,0  0,0  100,0  

7075 
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

7076 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 694,7  500,0  4 194,7  

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 839,3  500,0  2 339,3  

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 837,4  0,0  837,4  

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
0,0  0,0  0,0  

7084 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 
995,0  0,0  995,0  

7085 
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა 

და რელიგიის სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 
23,0  0,0  23,0  

709 განათლება 1 030,9  0,0  1 030,9  

7091 სკოლამდელი აღზრდა 924,8  0,0  924,8  

7092 ზოგადი განათლება 106,1  0,0  106,1  

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0,0  0,0  0,0  

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0  0,0  0,0  

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 106,1  0,0  106,1  

7093 პროფესიული განათლება 0,0  0,0  0,0  

7094 უმაღლესი განათლება 0,0  0,0  0,0  

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0,0  0,0  0,0  

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0,0  0,0  0,0  

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0,0  0,0  0,0  
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7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,0  0,0  0,0  

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0,0  0,0  0,0  

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

განათლების სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

710 სოციალური დაცვა 507,0  0,0  507,0  

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა 
0,0  0,0  0,0  

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0,0  0,0  0,0  

71012 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 
0,0  0,0  0,0  

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 70,0  0,0  70,0  

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,0  0,0  0,0  

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40,0  0,0  40,0  

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0,0  0,0  0,0  

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0,0  0,0  0,0  

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას 
300,0  0,0  300,0  

7108 
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის 

სფეროში 
0,0  0,0  0,0  

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 
97,0  0,0  97,0  

  სულ 15 512,9  3 979,1  11 533,8  

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 
 

დანართი 4 
 

 დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წელი 

მ.შ. სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 15 610,9 3 979,1 11 631,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 857,5 0,0 857,5 

  ხარჯები 9 131,7 582,1 8 549,6 

  შრომის ანაზღაურება 1 056,5 0,0 1 056,5 

  ხელფასი 1 056,5 0,0 1 056,5 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  1 056,5 0,0 1 056,5 

  თანამდებობრივი სარგო 965,6 0,0 965,6 

  პრემია 90,9 0,0 90,9 

  საქონელი და მომსახურება 1 826,2 582,1 1 244,1 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  66,0 0,0 66,0 

  მივლინებები  17,1 0,0 17,1 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  17,1 0,0 17,1 

  მივლინება ქვეყნის გარეთ  0,0 0,0 0,0 

  ოფისის ხარჯები  242,1 0,0 242,1 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი, ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

15,7 0,0 15,7 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხრჯები 9,0 0,0 9,0 

  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები 

25,1 0,0 25,1 

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  18,1 0,0 18,1 
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  კომპიუტერული ტექნიკა  3,5 0,0 3,5 

  ასლგადამღები  0,3 0,0 0,3 

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  10,2 0,0 10,2 

  მობილური ტელეფონი  0,0 0,0 0,0 

  ტელეფონის აპარატი  0,3 0,0 0,3 

  გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,7 0,0 2,7 

  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
1,1 0,0 1,1 

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  8,0 0,0 8,0 

  საოფისე ავეჯი  4,5 0,0 4,5 

  რბილი ავეჯი  3,0 0,0 3,0 

  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,5 0,0 0,5 

  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების 

შეძენა  
4,6 0,0 4,6 

  რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი  0,2 0,0 0,2 

  შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 0,0 0,0 

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  91,1 0,0 91,1 

  საფოსტო მომსახურების ხარჯი  15,7 0,0 15,7 

  კომუნალური ხარჯი  54,6 0,0 54,6 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  42,0 0,0 42,0 

  წყლის ხარჯი  4,8 0,0 4,8 

  ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  7,0 0,0 7,0 

  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,8 0,0 0,8 

  ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 0,0 0,0 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები  67,0 0,0 67,0 

  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
10,4 0,0 10,4 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
189,4 0,0 189,4 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  114,5 0,0 114,5 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  8,4 0,0 8,4 

  სათადარიგო ნაწილების შეძენა  21,0 0,0 21,0 

  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  45,5 0,0 45,5 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 234,2 582,1 652,1 

 ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,2 0,0 0,2 

  ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0 0,0 80,0 

  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0 0,0 2,0 

  აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0 0,0 8,0 

  საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0 0,0 12,0 

  შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0 0,0 11,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
1 121,0 582,1 538,9 

  პროცენტი 112,0 0,0 112,0 

  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
112,0 0,0 112,0 

  სუბსიდიები 4 038,0 0,0 4 038,0 

  გრანტები 1 660,0 0,0 1 660,0 

  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 0,0 1 660,0 

  კაპიტალური 1 660,0 0,0 1 660,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 0,0 437,0 

  სოციალური დახმარება  437,0 0,0 437,0 

  ფულადი ფორმით  437,0 0,0 437,0 

  სხვა ხარჯები 2,0 0,0 2,0 

  სხვადასხვა ხარჯები  2,0 0,0 2,0 

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

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
2,0 0,0 2,0 

  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 

ხარჯი  
0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 381,2 3 397,0 2 984,2 

  ძირითადი აქტივები  6 381,2 3 397,0 2 984,2 

  შენობა-ნაგებობები  6 059,1 3 397,0 2 662,1 

  არასაცხოვრებელი შენობები  743,4 743,4 0,0 

  გზები  2 337,1 1 925,0 412,1 

  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0 0,0 0,0 

  ელექტრო გადაცემი ხაზები  384,4 228,6 155,8 

  სხვა შენობა-ნაგებობები  2 594,2 500,0 2 094,2 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  322,1 0,0 322,1 

  სატრანსპორტო საშუალებები  48,5 0,0 48,5 

  მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  13,5 0,0 13,5 

  მსუბუქი ავტომობილი 35,0 0,0 35,0 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  273,6 0,0 273,6 

  ტელევიზორის შეძენა 0,0 0,0 0,0 

  მაცივრის შეძენა  0,0 0,0 0,0 

  კომპიუტერის შეძენა  26,0 0,0 26,0 

  მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6 0,0 0,6 

  პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა 12,6 0,0 12,6 

  ავეჯის შეძენა  6,0 0,0 6,0 

  რბილი ავეჯის შეძენა  2,0 0,0 2,0 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

226,4 0,0 226,4 

  სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  98,0 0,0 98,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 

  სესხები  0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  98,0 0,0 98,0 

  სესხები  98,0 0,0 98,0 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 3 609,5 0,0 3 609,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 141,0 0,0 141,0 

701 ხარჯები 3 384,5 0,0 3 384,5 

  შრომის ანაზღაურება 894,0 0,0 894,0 

  ხელფასი 894,0 0,0 894,0 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  894,0 0,0 894,0 

  თანამდებობრივი სარგო 814,5 0,0 814,5 

  პრემია 79,5 0,0 79,5 

  საქონელი და მომსახურება 716,5 0,0 716,5 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  66,0 0,0 66,0 

  მივლინებები  13,3 0,0 13,3 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  13,3 0,0 13,3 

  მივლინება ქვეყნის გარეთ  0,0 0,0 0,0 

  ოფისის ხარჯები  221,1 0,0 221,1 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

14,0 0,0 14,0 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯები 9,0 0,0 9,0 

  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები 

24,1 0,0 24,1 

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  16,4 0,0 16,4 

  კომპიუტერული ტექნიკა  2,5 0,0 2,5 

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  10,0 0,0 10,0 

  მობილური ტელეფონი  0,0 0,0 0,0 

  ტელეფონის აპარატი  0,3 0,0 0,3 
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  გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,5 0,0 2,5 

  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
1,1 0,0 1,1 

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  7,5 0,0 7,5 

  საოფისე ავეჯი  4,0 0,0 4,0 

  რბილი ავეჯი  3,0 0,0 3,0 

  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,5 0,0 0,5 

  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების 

შეძენა  
4,3 0,0 4,3 

  შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 0,0 0,0 

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  89,0 0,0 89,0 

  საფოსტო მომსახურების ხარჯი  14,7 0,0 14,7 

  კომუნალური ხარჯი  42,1 0,0 42,1 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  38,1 0,0 38,1 

  წყლის ხარჯი  1,5 0,0 1,5 

  ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,0 0,0 2,0 

  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,5 0,0 0,5 

  ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 0,0 0,0 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები  67,0 0,0 67,0 

  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
0,4 0,0 0,4 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
148,0 0,0 148,0 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  88,8 0,0 88,8 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,5 0,0 5,5 

  სათადარიგო ნაწილების შეძენა  17,7 0,0 17,7 

  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  36,0 0,0 36,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 200,7 0,0 200,7 

 ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,2 0,0 0,2 

  ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0 0,0 80,0 

  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0 0,0 2,0 

  აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0 0,0 8,0 

  საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0 0,0 12,0 

  შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0 0,0 11,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
87,5 0,0 87,5 

  პროცენტი 112,0 0,0 112,0 

  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
112,0 0,0 112,0 

  გრანტები 1 660,0 0,0 1 660,0 

  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 0,0 1 660,0 

  კაპიტალური 1 660,0 0,0 1 660,0 

  სხვა ხარჯები 2,0 0,0 2,0 

  სხვადასხვა ხარჯები  2,0 0,0 2,0 

  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  2,0 0,0 2,0 

  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
2,0 0,0 2,0 

  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 

ხარჯი  
0,0 0,0 0,0 

701 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,0 0,0 127,0 

  ძირითადი აქტივები  127,0 0,0 127,0 

 შენობა-ნაგებობები  35,5 0,0 35,5 

 სხვა შენობა-ნაგებობები  35,5 0,0 35,5 

  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  91,5 0,0 91,5 

  სატრანსპორტო საშუალებები  35,0 0,0 35,0 

 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  0,0 0,0 0,0 

  მსუბუქი ავტომობილი 35,0 0,0 35,0 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  56,5 0,0 56,5 
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  ტელევიზორის შეძენა 0,0 0,0 0,0 

  მაცივრის შეძენა  0,0 0,0 0,0 

  კომპიუტერის შეძენა  26,0 0,0 26,0 

  მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6 0,0 0,6 

  პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა 12,6 0,0 12,6 

  ავეჯის შეძენა  5,5 0,0 5,5 

  რბილი ავეჯის შეძენა  2,0 0,0 2,0 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

9,8 0,0 9,8 

  სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  98,0 0,0 98,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 

  სესხები  0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  98,0 0,0 98,0 

  სესხები  98,0 0,0 98,0 

 ზესტაფონის საკრებულო 266,6 0,0 266,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0   15,0 

70111 ხარჯები 256,8 0,0 256,8 

  შრომის ანაზღაურება 155,6 0,0 155,6 

  ხელფასი 155,6 0,0 155,6 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  155,6 0,0 155,6 

  თანამდებობრივი სარგო 144,5   144,5 

  პრემია 11,1   11,1 

  საქონელი და მომსახურება 101,2 0,0 101,2 

  მივლინებები  3,0 0,0 3,0 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  3,0   3,0 

  მივლინება ქვეყნის გარეთ  0,0     

  ოფისის ხარჯები  37,2 0,0 37,2 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

5,0   5,0 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხრჯები 0,0     

  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები 

0,5   0,5 

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  3,6 0,0 3,6 

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  2,0   2,0 

  მობილური ტელეფონი  0,0     

  გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,5   0,5 

  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
1,1   1,1 

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  2,0 0,0 2,0 

  საოფისე ავეჯი  1,5   1,5 

  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,5   0,5 

  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების 

შეძენა  
0,3   0,3 

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  16,0   16,0 

  საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,7   1,7 

  კომუნალური ხარჯი  8,1 0,0 8,1 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  8,1   8,1 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
61,0 0,0 61,0 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  50,0   50,0 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  4,0   4,0 

  სათადარიგო ნაწილების შეძენა  7,0   7,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 
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  სხვადასხვა ხარჯები  0,0 0,0 0,0 

  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  0,0 0,0 0,0 

  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 

ხარჯი  
0,0     

70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,8 0,0 9,8 

  ძირითადი აქტივები  9,8 0,0 9,8 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  9,8 0,0 9,8 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  9,8 0,0 9,8 

  კომპიუტერის შეძენა  4,0   4,0 

  მობილური ტელეფონის შეძენა  0,6   0,6 

  პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა 1,6   1,6 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

3,6   3,6 

 ზესტაფონის გამგეობა 1 398,4 0,0 1 398,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 126,0   126,0 

70111 ხარჯები 1 281,2 0,0 1 281,2 

  შრომის ანაზღაურება 738,4 0,0 738,4 

  ხელფასი 738,4 0,0 738,4 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  738,4 0,0 738,4 

  თანამდებობრივი სარგო 670,0   670,0 

  პრემია 68,4   68,4 

  საქონელი და მომსახურება 540,8 0,0 540,8 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  66,0   66,0 

  მივლინებები  10,3 0,0 10,3 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  10,3   10,3 

  მივლინება ქვეყნის გარეთ  0,0     

  ოფისის ხარჯები  183,9 0,0 183,9 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

9,0   9,0 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხრჯები 9,0   9,0 

  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები 

23,6   23,6 

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  12,8 0,0 12,8 

  კომპიუტერული ტექნიკა  2,5   2,5 

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  8,0   8,0 

  მობილური ტელეფონი  0,0     

  ტელეფონის აპარატი  0,3   0,3 

  გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  2,0   2,0 

  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,0     

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  5,5 0,0 5,5 

  საოფისე ავეჯი  2,5   2,5 

  რბილი ავეჯი  3,0   3,0 

  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,0     

  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების 

შეძენა  
4,0   4,0 

  შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0     

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  73,0   73,0 

  საფოსტო მომსახურების ხარჯი  13,0   13,0 

  კომუნალური ხარჯი  34,0 0,0 34,0 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  30,0   30,0 

  წყლის ხარჯი  1,5   1,5 

  ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,0   2,0 

  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,5   0,5 

  ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0     

  წარმომადგენლობითი ხარჯები  57,0   57,0 
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რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
0,4   0,4 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
87,0 0,0 87,0 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  38,8   38,8 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,5   1,5 

  სათადარიგო ნაწილების შეძენა  10,7   10,7 

  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  36,0   36,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 136,2 0,0 136,2 

 ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,2   0,2 

  ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  80,0   80,0 

  

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
2,0   2,0 

  აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  8,0   8,0 

  საარქივო მომსახურების ხარჯი  12,0   12,0 

  შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  11,0   11,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
23,0   23,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 

  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  0,0 0,0 0,0 

  კაპიტალური 0,0     

  სხვა ხარჯები 2,0 0,0 2,0 

  სხვადასხვა ხარჯები  2,0 0,0 2,0 

  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  2,0 0,0 2,0 

  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი  
2,0   2,0 

70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,2 0,0 117,2 

  ძირითადი აქტივები  117,2 0,0 117,2 

 შენობა-ნაგებობები  35,5 0,0 35,5 

 სხვა შენობა-ნაგებობები  35,5   35,5 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  81,7 0,0 81,7 

  სატრანსპორტო საშუალებები  35,0 0,0 35,0 

 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  0,0     

  მსუბუქი ავტომობილი 35,0   35,0 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  46,7 0,0 46,7 

  ტელევიზორის შეძენა 0,0   0,0 

  მაცივრის შეძენა  0,0     

  კომპიუტერის შეძენა  22,0   22,0 

  მობილური ტელეფონის შეძენა  0,0     

  პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა 11,0   11,0 

  ავეჯის შეძენა  5,5   5,5 

  რბილი ავეჯის შეძენა  2,0   2,0 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

6,2   6,2 

  სხვა ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  0,0     

 სარეზერვო ფონდი 64,5 0,0 64,5 

70112 ხარჯები 64,5 0,0 64,5 

  საქონელი და მომსახურება 64,5 0,0 64,5 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64,5 0,0 64,5 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
64,5   64,5 

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

210,0 0,0 210,0 

7016 ხარჯები 112,0 0,0 112,0 

  პროცენტი 112,0 0,0 112,0 

  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
112,0   112,0 

  ვალდებულებების კლება  98,0 0,0 98,0 
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  საშინაო  0,0 0,0 0,0 

  სესხები  0,0     

  საგარეო  98,0 0,0 98,0 

  სესხები  98,0   98,0 

 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 10,0 0,0 10,0 

7018 ხარჯები 10,0 0,0 10,0 

  საქონელი და მომსახურება 10,0 0,0 10,0 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,0   10,0 

 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის შევსება  
1 660,0 0,0 1 660,0 

70112 ხარჯები 1 660,0 0,0 1 660,0 

  გრანტები 1 660,0 0,0 1 660,0 

  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  1 660,0 0,0 1 660,0 

  კაპიტალური 1 660,0   1 660,0 

 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 179,5 0,0 179,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0   31,0 

7032 ხარჯები 173,2 0,0 173,2 

  შრომის ანაზღაურება 116,6 0,0 116,6 

  ხელფასი 116,6 0,0 116,6 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  116,6 0,0 116,6 

  თანამდებობრივი სარგო 108,5   108,5 

  პრემია 8,1   8,1 

  საქონელი და მომსახურება 56,6 0,0 56,6 

  მივლინებები  1,0 0,0 1,0 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  1,0   1,0 

  ოფისის ხარჯები  13,7 0,0 13,7 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

0,7   0,7 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხრჯები 0,0     

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  1,3 0,0 1,3 

  კომპიუტერული ტექნიკა  1,0   1,0 

  ასლგადამღები  0,3   0,3 

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,0     

  მობილური ტელეფონი  0,0     

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,1 0,0 0,1 

  საოფისე ავეჯი  0,1   0,1 

  

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,0     

  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების 

შეძენა  
0,3   0,3 

  რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი  0,2   0,2 

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,3   1,3 

  კომუნალური ხარჯი  9,8 0,0 9,8 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  1,6   1,6 

  წყლის ხარჯი  3,1   3,1 

  ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  5,0   5,0 

  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,1   0,1 

  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები  
10,0   10,0 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
25,5 0,0 25,5 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  20,2   20,2 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  2,0   2,0 

  სათადარიგო ნაწილების შეძენა  3,3   3,3 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,4 0,0 6,4 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
6,4   6,4 

7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,3 0,0 6,3 

  ძირითადი აქტივები  6,3 0,0 6,3 
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  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  6,3 0,0 6,3 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  6,3 0,0 6,3 

  ავეჯის შეძენა  0,5   0,5 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

5,8   5,8 

 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების 

დაფინანსება 
173,9 0,0 173,9 

7031 ხარჯები 73,9 0,0 73,9 

  საქონელი და მომსახურება 73,9 0,0 73,9 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 73,9 0,0 73,9 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
73,9   73,9 

7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,0 0,0 100,0 

  ძირითადი აქტივები  100,0 0,0 100,0 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  100,0 0,0 100,0 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  100,0 0,0 100,0 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

100,0   100,0 

 თავდაცვის ღონისძიებები 85,4 0,0 85,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0   8,0 

702 ხარჯები 71,9 0,0 71,9 

  შრომის ანაზღაურება 45,9 0,0 45,9 

  ხელფასი 45,9 0,0 45,9 

  ხელფასები ფულადი ფორმით  45,9 0,0 45,9 

  თანამდებობრივი სარგო 42,6   42,6 

  პრემია 3,3   3,3 

  საქონელი და მომსახურება 26,0 0,0 26,0 

  მივლინებები  2,8 0,0 2,8 

  მივლინება ქვეყნის შიგნით  2,8   2,8 

  ოფისის ხარჯები  7,3 0,0 7,3 

  

საკანცელარიო,საწერ სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების,ბიულეტენების,საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა  

1,0   1,0 

  კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხრჯები 0,0     

  

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები 

1,0   1,0 

  მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,4 0,0 0,4 

  კომპიუტერული ტექნიკა  0,0     

  კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,2   0,2 

  ტელეფონის აპარატი  0,0     

  გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,2   0,2 

  საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი  0,4 0,0 0,4 

  საოფისე ავეჯი  0,4   0,4 

  კავშირგაბმულობის ხარჯი  0,8   0,8 

  საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,0   1,0 

  კომუნალური ხარჯი  2,7 0,0 2,7 

  ელექტროენერგიის ხარჯი  2,3   2,3 

  წყლის ხარჯი  0,2   0,2 

  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,2   0,2 

  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
15,9 0,0 15,9 

  საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  5,5   5,5 

  მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,9   0,9 

  ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  9,5   9,5 

702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,5 0,0 13,5 

  ძირითადი აქტივები  13,5 0,0 13,5 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  13,5 0,0 13,5 

  სატრანსპორტო საშუალებები  13,5 0,0 13,5 
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  მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  13,5   13,5 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 

  ტელევიზორის შეძენა 0,0     

  ავეჯის შეძენა  0,0     

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

0,0     

 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია 
5 230,0 3 479,1 1 750,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 77,0 0,0 77,0 

704 ხარჯები 1 654,3 582,1 1 072,2 

  საქონელი და მომსახურება 791,2 582,1 209,1 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 791,2 582,1 209,1 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
791,2 582,1 209,1 

  სუბსიდიები 863,1 0,0 863,1 

704 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 575,7 2 897,0 678,7 

  ძირითადი აქტივები  3 575,7 2 897,0 678,7 

  შენობა-ნაგებობები  3 464,9 2 897,0 567,9 

  არასაცხოვრებელი შენობები  743,4 743,4 0,0 

  გზები  2 337,1 1 925,0 412,1 

  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0 0,0 0,0 

  ელექტრო გადაცემი ხაზები  384,4 228,6 155,8 

  სხვა შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  110,8 0,0 110,8 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  110,8 0,0 110,8 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

110,8 0,0 110,8 

 სოფლის მეურნეობა 10,7 0,0 10,7 

70421 ხარჯები 10,7 0,0 10,7 

  საქონელი და მომსახურება 10,7 0,0 10,7 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,7 0,0 10,7 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
10,7   10,7 

 საგზაო(საავტომობილო) ტრანსპორტი 2 404,0 1 925,0 479,0 

70451 ხარჯები 66,9 0,0 66,9 

  საქონელი და მომსახურება 66,9 0,0 66,9 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,9 0,0 66,9 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
66,9   66,9 

  სუბსიდიები 0,0     

70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 337,1 1 925,0 412,1 

  ძირითადი აქტივები  2 337,1 1 925,0 412,1 

  შენობა-ნაგებობები  2 337,1 1 925,0 412,1 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     

  გზები  2 337,1 1 925,0 412,1 

  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0     

 სოფლის პროექტი(გზები, ხიდები) 1 175,6 1 175,6 0,0 

70451 ხარჯები 432,2 432,2 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 432,2 432,2 0,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 432,2 432,2 0,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
432,2 432,2   

70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 743,4 743,4 0,0 

  ძირითადი აქტივები  743,4 743,4 0,0 

  შენობა-ნაგებობები  743,4 743,4 0,0 

  არასაცხოვრებელი შენობები  743,4 743,4   

  სხვა შენობა-ნაგებობები  0,0     

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

0,0     
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ქუჩების, პარკების, ბაზრების გზების საზოგადოებრივი 

ბაღების,სკვერებისა და ა. ს.შ ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვება ცადამუშავება და განადგურება 

973,9 0,0 973,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 77,0   77,0 

7051 ხარჯები 863,1 0,0 863,1 

  სუბსიდიები 863,1   863,1 

7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,8 0,0 110,8 

  ძირითადი აქტივები  110,8 0,0 110,8 

  მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  110,8 0,0 110,8 

  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  110,8 0,0 110,8 

  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული  

110,8   110,8 

 ბინათმშენებლობა 258,9 149,9 109,0 

7061 ხარჯები 258,9 149,9 109,0 

  საქონელი და მომსახურება 258,9 149,9 109,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 258,9 149,9 109,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
258,9 149,9 109,0 

 წყალმომარაგება 22,5 0,0 22,5 

7063 ხარჯები 22,5 0,0 22,5 

  საქონელი და მომსახურება 22,5 0,0 22,5 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 22,5 0,0 22,5 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
22,5   22,5 

7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  0,0     

 გარე განათება 384,4 228,6 155,8 

7064 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
0,0     

7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 384,4 228,6 155,8 

  ძირითადი აქტივები  384,4 228,6 155,8 

  შენობა-ნაგებობები  384,4 228,6 155,8 

  ელექტრო გადაცემი ხაზები  384,4 228,6 155,8 

 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1 030,9 0,0 1 030,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 313,5 0,0 313,5 

709 ხარჯები 1 030,9 0,0 1 030,9 

  სუბსიდიები 1 030,9 0,0 1 030,9 

709 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

 ბაგა-ბაღები 924,8 0,0 924,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 313,5   313,5 

7091 ხარჯები 924,8 0,0 924,8 

  სუბსიდიები 924,8   924,8 

7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     

 საჯარო სკოლების დაფინანსება 106,1 0,0 106,1 

70923 ხარჯები 106,1 0,0 106,1 

  სუბსიდიები 106,1   106,1 

70923 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 

  შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     
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 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 4 694,7 500,0 4 194,7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 272,0 0,0 272,0 

708 ხარჯები 2 136,0 0,0 2 136,0 

  საქონელი და მომსახურება 92,0 0,0 92,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 92,0 0,0 92,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
92,0 0,0 92,0 

  სუბსიდიები 2 044,0 0,0 2 044,0 

708 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 558,7 500,0 2 058,7 

  ძირითადი აქტივები  2 558,7 500,0 2 058,7 

  შენობა-ნაგებობები  2 558,7 500,0 2 058,7 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

  სხვა შენობა-ნაგებობები  2 558,7 500,0 2 058,7 

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 612,7 500,0 2 112,7 

7081 ხარჯები 54,0 0,0 54,0 

  საქონელი და მომსახურება 54,0 0,0 54,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 54,0 0,0 54,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
54,0   54,0 

7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 558,7 500,0 2 058,7 

  ძირითადი აქტივები  2 558,7 500,0 2 058,7 

  შენობა-ნაგებობები  2 558,7 500,0 2 058,7 

  არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     

  სხვა შენობა-ნაგებობები  2 558,7 500,0 2 058,7 

 სპორტული სკოლა 226,6 0,0 226,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 39,0   39,0 

7081 ხარჯები 226,6 0,0 226,6 

  სუბსიდიები 226,6   226,6 

 სახელოვნებო სკოლები 39,1 0,0 39,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10,0   10,0 

7082 ხარჯები 39,1 0,0 39,1 

  სუბსიდიები 39,1   39,1 

 ბიბლიოთეკები 63,0 0,0 63,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0   17,0 

7082 ხარჯები 63,0 0,0 63,0 

  სუბსიდიები 63,0   63,0 

 კულტურის სახლები 177,2 0,0 177,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 70,0   70,0 

7082 ხარჯები 177,2 0,0 177,2 

  სუბსიდიები 177,2   177,2 

 მუზეუმები 32,0 0,0 32,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 11,0   11,0 

7082 ხარჯები 32,0 0,0 32,0 

  სუბსიდიები 32,0   32,0 

 თეატრები 180,0 0,0 180,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 39,0   39,0 

7082 ხარჯები 180,0 0,0 180,0 

  სუბსიდიები 180,0   180,0 

 სხვა მუსიკალური კოლექტივები 346,1 0,0 346,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0   86,0 

7082 ხარჯები 346,1 0,0 346,1 

  სუბსიდიები 346,1   346,1 

 ძეგლთა დაცვა 2,0 0,0 2,0 

7084 ხარჯები 2,0 0,0 2,0 

  საქონელი და მომსახურება 2,0 0,0 2,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0 0,0 2,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
2,0   2,0 

 იუბილეებთან დაკავშირების ხარჯები 23,0 0,0 23,0 

7086 ხარჯები 23,0 0,0 23,0 

  საქონელი და მომსახურება 23,0 0,0 23,0 
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  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 23,0 0,0 23,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
23,0   23,0 

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 13,0 0,0 13,0 

7084 ხარჯები 13,0 0,0 13,0 

  საქონელი და მომსახურება 13,0 0,0 13,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,0 0,0 13,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
13,0   13,0 

 ეპარქიის ხარჯები 980,0 0,0 980,0 

7084 ხარჯები 980,0 0,0 980,0 

  სუბსიდიები 980,0   980,0 

 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 607,0 0,0 607,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0 0,0 15,0 

707-710 ხარჯები 607,0 0,0 607,0 

  საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
70,0 0,0 70,0 

  სუბსიდიები 100,0 0,0 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 437,0 0,0 437,0 

  სოციალური დახმარება  437,0 0,0 437,0 

  ფულადი ფორმით  437,0 0,0 437,0 

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 100,0 0,0 100,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0   15,0 

7074 ხარჯები 100,0 0,0 100,0 

  სუბსიდიები 100,0   100,0 

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 

დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსიური დახმარება 
200,0 0,0 200,0 

7107 ხარჯები 200,0 0,0 200,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 200,0 0,0 200,0 

  სოციალური დახმარება  200,0 0,0 200,0 

  ფულადი ფორმით  200,0   200,0 

 ეპილეფსიითა და პარკისონიით დაავადებულები 100,0 0,0 100,0 

7107 ხარჯები 100,0 0,0 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 100,0 0,0 100,0 

  სოციალური დახმარება  100,0 0,0 100,0 

  ფულადი ფორმით  100,0   100,0 

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 70,0 0,0 70,0 

7102 ხარჯები 70,0 0,0 70,0 

  საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 

  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  
70,0   70,0 

 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა 40,0 0,0 40,0 

7104 ხარჯები 40,0 0,0 40,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 40,0 0,0 40,0 

  სოციალური დახმარება  40,0 0,0 40,0 

  ფულადი ფორმით  40,0   40,0 

 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის 

სფეროში 
97,0 0,0 97,0 

7109 ხარჯები 97,0 0,0 97,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 97,0 0,0 97,0 

  სოციალური დახმარება  97,0 0,0 97,0 

  ფულადი ფორმით  97,0   97,0 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

დანართი №5 

ეკონომიკური საქმიანობა 

2012 წელი 

  კოდი ლარში 

I სულ ეკონომიკური საქმიანობა 704 3590234,00 

  სოფლის მეურნეობა 7042 10700,00 

  სულ საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი   2403912,00 

II ტრანსპორტი სულ: მათ შორის 7045 2369012,00 

  
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით 

გამოყოფილი სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა (იხ.დანართი 5ა)   
1144100,00 

  საპროექტო ღირებულება (სხვა დან. საქონელი და მომსახურება) ,,,, 63500,00 

  
ქ. ზესტაფონში ჩიკაშუას ქუჩაზე ასფალტოფენილის მოსაწყობად 

(არაფინანსური აქტივებიდან)   
50000,00 

  დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია   150000,00 

  9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია   135753,00 

  მ.კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია   150000,00 

  სოფ.კვალითის სკოლამდე მისასვლელი 1.5 კ/მ გზის რეაბილიტაცია   300000,00 

  სოფ.კვალითში მდინარე ჯობოურაზე გასასვლელი ბოგირი   3800,00 

  დაბა შორაპნის ციხემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია   100000,00 

  სოფ. პირველ სვირში გზის საფარის მოწყობა   115000,00 

  სოფ. ზ/საქარაში ასასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა   70000,00 

  გზების რეაბილიტაცია (ქვიშა, ასვალტისა და ბეტონის შეძენა)   400000,00 

  
სოფ.ზოვრეთისაკენ მიმავალი გზის (ხიდის ჩათვლით ნაწილობრივი 

რეაბილიტაცია)   
100000,00 

  
მე-2 სვირის თემში წმინდა თომას მოციქულის სახ. ეკლესიასთან მისასვლელ 

გზაზე ბეტონის საფარით მოწყობა   
160000,00 

  სოფ.კლდეეთში ყოფ.საბჭომდე გზის რეაბილიტაცია   200000,00 

  სოფ. ფუთში (საჯარო სკოლასთან და ეკლესიამდე) გზის რეაბილიტაცია   200000,00 

  რკინიგზის ხიდის რეაბილიტაცია (შეფუთვა გერე განათება)   22000,00 

  ქოჩიაშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია   14000,00 

  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელის (აღმოსავლეთის მხრიდან 

''იმერეთის ბარაქა'') რეაბილიტაცია   
15000,00 

  
სანახშირეში მეწყერისაგან დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია (სხვა დან. 

საქონელი და მომსახურება)   
1400,00 

  

შორაპნის თემში ტერიტ.ორგანოს ადმ.შენობის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 

შიგა სამოედნო და გარე საინჟინრო ქსელების მოწყობა (არაფინანსური 

აქტივებიდან) 
  

102800,00 

  
პირველ სვირში ღიბრაძეების,სულაქველიძეების და მესხიშვილების გზის 

რეაბილიტაცია (მეწყრის შედეგად მიყ. ზიანი) (არაფინანსური აქტივებიდან)   
15759,00 

1 
დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2012 წლის 1 იანვრისათვის მათ 

შორის:   
34900,00 
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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 

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 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

დანართი №6 

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით გამოყოფილი 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 

N დასახელება თანხა 
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 როდონაული 

1 როდინაულის თემში სოფელ როდინაულში ც/საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 11 196,00 

2 როდინაულის თემში სოფელ სვეტმაღალში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 10 841,00 

3 
როდინაულის თემში სოფელ სვეტმაღალში საავტომობილო ხიდზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 

(20X7) მ 
5 386,00 

4 როდინაულის თემში, ც/გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 15 578,00 

5 
როდინაულია თემში სოფელ როდინაულში შველიძეების უბანში, გზაზე 4-მეტრიანი ლითონის 

ცხაურის მოწყობა 
1 438,00 

6 როდინაულის თემში სოფელ აჯამეთში ც/საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10 864,00 

7 
როდინაულის თემსი სოფელ ცხენთაროში საბავშვო ბაღის შენობაზე ორი ოთახის მიშენება (10X6) 

რ=3 მ 
30 537,00 

8 როდინაულის თემში სოფელ ცხენთაროში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

9 

სოფელ ცხენთაროში ეკლესიის ყორის ქუდის მოსაწყობად და ბაღის ეზოში სათამაშოები მათ 

შორის: 1.კლარის –  ქვა სისქე 10სმ. სიგანე – 50 სმ, სიგრძე – 1მ. 120 გრძ/მ -6000ლარი  

2.სათამაშოების კომპლექტი 1ც 2000ლარი 

8 000,00 

10 

როდინაულის თემში სოფელ აჯამეთში ეკლესიის ეზოსშემოღობვა მასალები:   1. 2.4 მმ-ნი 

ლითონის მავთულბადე 280გრძ/მ-1120 ლარი 2.ლითონის მავთული 600გრძ/მ 72 ლარი 3. 0.50 მმ-ნი 

ლითონის მილი 226 გრძ/მ 1582 ლარი  4. ცემენტი 0.5 ტ 110 ლარი 

2 884,00 

11 ჯ ა მი 100 782,00 

მეორე სვირი 

1 მეორე სვირში ჯუღელების უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა 5 295,00 

2 
მეორე სვირის თემში სოფელ სადგურ სვირში ყოფილი ფოსტის შენობის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები (საბავშვო ბაღისათვის)  
9 216,00 

3 
სოფელ მეორე სვირში ცხადაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ორი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის 

მოწყობა, (მერკვილაძეების გასასვლელში და ტრანსფორმატორის მიმდებარედ) 
5 458,00 

4 სოფელ მეორე სვირში ცხადაძეების უბანში გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 2 151,00 

5 

ჯუღელების უბანში 6გრძ/მ 400მმ-იანი ლითონის მილის შეძენა 480 ლარი, ჯუღელების უბანში ჭის 

კეთილმოწყობისათვის 2ტ ცემენტი440 ლარი, 8კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 240 ლარი, 

ჯუღელების უბნის წყალმომარაგებისათვის 200გრძ/მ 20მმ-იანი პლასმასის მილი 100 ლარი, 25 მმ-

ნი პლასტმასის მილი 350 გრძ/მ 210 ლარი, 100 მმ-ნი 24 გრძ/მ ლითონის მილი 523 ლარი, 70 მმ-ნი 35 

გრძ/მ ლითონის კუთხოვანა 280 ლარი, 3 ტონიანი წყლის ავზი 1800 ლარი 

40 999,00 

ბოჭორიშვილების უბანში(50მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები:11,2ტ ცემენტი 2464 ლარი, 

34,5კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 1035 ლარი. 

ჯიკვათის უბანში(70მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები:300-მარკიანი 37.8 კუბი 

ბეტონისათვის 15,7ტ ცემენტი 3454 ლარი, ასევე 48 კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 1440 ლარი 

ხიდაშლების უბანში(100მX4მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები:300 მარკიანი 72 კუბი 

ბეტონისათვის 30ტ ცემენტი 6600 ლარი, 91,5 კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 2745 ლარი 

გურგენიძეების უბანში(50მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები: 11,2ტ ცემენტი 2464 ლარი, 

34,5კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 1035 ლარი 

ბიკვებისს უბანში(50მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები: 300 მარკიანი 27 კუბი ბეტონისათვის 

11,2ტ ცემენტი 2464 ლარი, 300 მარკიანი 27 კუბი ბეტონისათვის 34,5კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით 1035 ლარი 

საბავშვო ბაღის ეზოსათვის სათამაშოების კომპლექტის შეძენა 1ც 2000 ლარი 

ბრეგვაძეების უბანში(40მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები: 300 მმარკიანი 21.6 კუბი 

ბეტონისათვის 9ტ ცემენტი1980 ლარი,300 მმარკიანი 21.6 კუბი ბეტონისათვის 27,5კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით825 ლარი 

ლომინაშვილების უბანში(60მX3მ) გზის დასაბეტონებლად მასალები:300 მარკიანი 32.4 კუბი 

ბეტონისათვის13,5ტ ცემენტი 2970 ლარი,300 მარკიანი 32.4 კუბი ბეტონისათვის 41,5კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით1245 ლარი 

მაღლაკელიძეების უბნისათვის 2.4 მმ-იანი ლითონის მავთულბადე 250გრძ/მ 1000ლარი, ლითონის 

მავთული 500გრძ/მ 60 ლარი, 50მმ-იანი ლითონის მილი 200გრძ/მ 1600 ლარი, ცემენტი 1,5ტ 330 

ლარი, შებენი 6 კუბის ტრანსპორტირებით 180 ლარი 

  ჯამი 63 119,00 

პირველი სვირი 

1 სოფელ პირველ სვირში გეწაძეების-ბურჯანაძეების უბანში სასმელი ჭის მოწყობა 4 861,00 
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2 მარნის საუბნო გზაზე 6მ სიგრძის ბეტონის არხის მოწყობა ლითონის ცხაურით 2 151,00 

3 ჭულუხაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 300 გრძ/მ-ზე 13 030,00 

4 გიორგაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 905,00 

5 სოფელ პირველ სვირში მეურნეობის უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 2 524,00 

6 სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა 1 449,00 

7 დეკანოიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

8 გეწაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

9 ჩხიკვაძე-ჭურაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

10 წაქაძეების საუბნო გზაზე 5მ ლითონის ცხაურის მოწყობა 1 817,00 

11 გიორგაძეების-სახვაძეების საუბნო გზაზე 5-მეტრიანი ლიტონის ცხაურის მოწყობა 1 817,00 

12 გიორგაძეები-ჯუღელების საუბნო გზაზე 5-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 1 817,00 

13 გიორგაძეები-ნიკაჭაძეების საუბნო მგზაზე 5-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 1 817,00 

14 ჭურაძე-კაპანაძეების საუბნო გზაზე 6მ სიგრძის ლითონის ცხაურის მოწყობა 2 151,00 

15 
ხოხოულის უბანში არსებული სტადიონის რეაბილიტაციისათვის მასალები: 2.4 მმ-ნი110გრძ/მ 

ლითონის მავთულბადე 440 ლარი, საღებავი5 კგ 110 ლარი 
550,00 

  ჯამი 51 063,00 

  კვალითი  

1 სოფელ შუა კვალითში სალეჟაოს უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

2 სოფელ შუა კვალითში სალეჟაოს საუბნო გზაზე 9მ სიგრძის ლითონის ცხაურის მოწყობა 3 310,00 

3 სოფელ შუა კვალითში მახათაძეების საუბნო გზაზე 9მ სიგრძის ლითონის ცხაურის მოწყობა 3 310,00 

4 სოფელ ქვედა კვალითში ბირბიჩაძეების საუბნო გზაზე 15მ სიგრძის ლითონის ცხაურის მოწყობა 5 479,00 

5 
სოფელ შუა კვალითში გაბრიჭიძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ 

რ=2.50მ 
4 087,00 

6 
სოფელ შუა კვალითში მარაქველიძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ 

რ=2.50მ 
4 087,00 

7 სოფელ ქვედა კვალითში გუნიავეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ რ=2.50მ 4 087,00 

8 
სოფელ ქვედა კვალითში ბირბიჩაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ 

ჰრ=2.50მ 
4 087,00 

9 სოფელ შუა კვალითში ჟღენტების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ რ=2.50მ 4 087,00 

10 
სოფელ ქვედა კვალითში ხუსკივაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ 

რ=2.50მ 
4 087,00 

11 
სოფელ ქვედა კვალითში ბოჭორიშვილების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3) მ 

ჰრ=2.50მ 
4 087,00 

12 
სოფელ კვალითში ვარდოსანიძე-ვაჭარაძეების უბანში მდინარე ჯობოურის ნაპირსამაგრი 

გაბიონის მოწყობა 
15 479,00 

13 

მახათაძე-გაბრიჭიძეების უბნის სასაფლაოს შემოსაღობვად 500 გრძ/მ 2.4მმ-ნი ლითონის 

მავთულბადე 2000 ლარი 
2 900,00 

ბარამაძეების უბანში წყაროს მოსაწყობად 3ტ ცემენტი660 ლარი, 8 კუბი შებენიტრანსპორტირებით 

240 ლარი 

14 

ხუსკივაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციისათვის 2ტ ცემენტი440 ლარი, 4კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით 120 ლარი 

3 620,00 
მზიგულის სასაფლაოს შემოსაღობავად 250გრძ/მ2.4 მმ-ნი ლითონის მავთულბადე1000ლარი და 

500მ ლითონის მავთული 60 ლარი. 

გუნიავეების უბნის წყალსადენისათვის 2000გრძ/მ 32მმ-იანი პლასმასის მილი2000ლარი. 

  ჯამი 66 765,00 

ცხრაწყარო 

1 კოპაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3)მ რ=2.50მ 4 087,00 

2 გოცაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით (3X3)მ რ=2.50მ 4 087,00 

3 
 ცხრაწყაროს თემში ზედა კვალითში საუბნო გზაზე 8მ-ნი ლითონის ცხაურის და სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 
4 922,00 
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4 
ძლოურდანეთში სამყურაშვილი-ჟღენტების საუბნო გზის და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუსაოები 
9 815,00 

5 ცხრაწყაროში ეწრის უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 200 გრძ/მ-ზე 9 369,00 

6 ცხრაწყაროს თემში სოფ ზედა კვალითში მინი-სტადიონის მოწყობა(20მX10მ) 4 053,00 

7 კოპაძე-ჩიხლაძეების უბანში ,,ვარენკობის მიმართულებიოთ სანიაღვრე არხის გაწმენდა 1 907,00 

8 ცხრაწყაროში ფერაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 792,00 

9 ცხრაწყაროს თემში სოფ ზედა კვალითში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2 426,00 

10 

დემეტრაძეების უბანში წყლის რეზერვუარის შესაკეთებლად 1ტ ცემენტი 220 ლარი, 6კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით 180 ლარი, 1 324,00 

გოცაძეების უბანში530მმ-იანი 6გრძ/მ ლითონის მილის შეძენა 924 ლარი 

11 ზედა კვალითში ნებიერიძე-გორგაძეების უბნისათვის 10ტ წყლის რეზერვუარის შეძენა 2 000,00 

  ჯამი 53 782,00 

კლდეეთი 

1 კლდეეთის თემში სოფელ ალავერდში კვანტრიშვილების საუბნო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 8 692,00 

2 კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 17 610,00 

3 
კლდეეთის თემში სოფელ ალავერდში კვანტრიშვილების უბნისათვის 32 მმ-ნი პლასტმასის მილი 

800 გრძ/მ 800 ლარი 
800,00 

  ჯამი 27 102,00 

ილემი 

1 სოფელ ქვედა ილემში სოფლის ცენტრში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ზომით(3X3) მ რ=2.50მ 4 087,00 

2 სოფელ ქვედა ილემში სხილაძეების უბანშისაუბნო გზაზე ბეტონის გზის მოწყობა 15 299,00 

3 სოფელ ზედა ილემშიმესხიშვილ-ბუხრაშვილების უბანშისაუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 14 800,00 

  სოფელ ზედა ილემში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობაზე 4 058,00 

  ჯამი 38 244,00 

ძირულა 

1 ძირულის თემში სოფელ ღვერკში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 831,00 

2 ძირულის თემში სოფელ პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 563,00 

3 ძირულის თემში სოფელ ზედა წევაში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 616,00 

4 ძირულის თემში სოფელ ქვედა წევაში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 918,00 

5 ძირულის თემში სოფელ ლელაძისეულში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 944,00 

6 ძირულის თემში სოფელ აჭარაში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 217,00 

7 ძირულის თემში სოფელ ვაშპარიანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 944,00 

  

ძირულის თემში სოფელ აჭარაში წყალსადენის რეზერვუარის სარეაბილიტაციო დ მასალები: 1.5ტ 

ცემენტი 330 ლარი, 7კუბი შებენი ტრანსპორტირებით 210 ლარი,220გრძ/მ 12მმ-იანი ლითონის 

არმატურა 265 ლარი, 400გრძ/მ 32მმ-იანი წყლის პლასმასის მილი 400 ლარი. 

1 205,00 

  ჯამი 39 238,00 

შროშა 

1 
სოფელ შროშაში ბოგირების უბანში თიხის ჭურჭლის ბაზრობის ტერიტორიაზე ბეტონის საფარის 

მოწყობა(60X4მ)  
4 856,00 

2 შროშის თემში სოფელ საწაბლეში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 506,00 

3 შროშის თემში სოფელ ამსაისში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 365,00 

4 შროშის თემში სოფელ საწუმბიოში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 506,00 

5 შროშის თემში სოფელ შროშაში კოხების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 328,00 

6 

მოდებაძეების უბნისათვის 2000 გრძ/მ 25მმ-იანი წყლის პლასმასის მილი შეძენა1200 

ლარი,,ზვარეს" უბნისათვის 2200გრძ/მ 25მმ-იანი წყლის პლასმასის მილი1320 ლარი,ეკლესიის" 

უბნისათვის 600 გრძ/მ 25მმ-იანი წყლის პლასმასის მილი 360 ლარი,,,ეკლესიის" უბანში 

რეზერვუარის მოსაწყობად 400კგ ცემენტი 88 ლარი,,,ზვარეს" უბანში რეზერვუარის მოსაწყობად 

250კგ ცემენტი 55 ლარი. 

3 023,00 

  ჯამი 33 584,00 

სანახშირე 
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1 
სანახშირის თემში სოფელ სანახშირის, ზედა წიფლავაკის და ქვედა წიფლავაკის დამაკავშირებელი 

ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
24 754,00 

2 
სანახშირის თემში სოფელ მარტოთუბანში მუხების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
4 937,00 

  სოფელ საღვინეში ც/გზის გასასწორებლად 300 მარკიანი ბეტონი ტრანსპორტირებით 11 390,00 

3 სოფელ საღვინეში ც/გზის გასასწორებლად ტექნიკის დაქირავება 1 500,00 

4 სოფელ სანახშირეში ც/გზის გასასწორებლად ტექნიკის დაქირავება 1 500,00 

5 

სოფელ მარტოთუბანში მოსაცდელის რეაბილიტაციისათვის300 მარკიანი ბეტონი 

ტრანსპორტირებით, ცემენტი 1.8 ტ 396 ლარი, შებენი ტრანსპორტირებით 1.5 მკუბი 45 ლარი, 

ხრეში ტრანსპორტირებით 3.5მკუბი105 ლარი, ბლოკი 300 ცალი 405 ლარი, დახერხილი ხის მასალა 

1მკუბი 600 ლარი, დაშტამბული ლითონის შიფერი სახურავისათვის 8ც 176 ლარი, ლითონის მილი 

80 მმ-ნი 3გრძ/მ 126 ლარი, არმატურა 0.06 ტ 90 ლარი, ემულსია საღებავი ფასადისათვის 17.8 კგ 57 

ლარი. 

13 930,00 

  ჯამი 58 011,00 

ბოსლევი 

1 სოფელ გაღმა ბოსლევში მდ. ყვირილაზე არსებული ხიდის მოაჯირის მოწყობა 8 475,00 

2 ბოსლევის თემში სოფელ მარცხენა რკვიაში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2 113,00 

3 
ბოსლევის თემში სოფელ მარჯვენა რკვიაში ხვედელიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის 

მოწყობა 
4 058,00 

4 ბოსლევის თემში სოფელ ბეღლევში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 6 957,00 

5 ბოსლევის თემში სოფელ მარჯვენა რკვიაში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 5 639,00 

6 ბოსლევის თემში სოფელ გაღმა ბოსლევში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2 997,00 

7 ბოსლევის თემში სოფელ გამოღმა ბოსლევში ც/ გზების რეაბილიტაცია 10 979,00 

8 ბოსლევის თემში სოფელ მარცხენა რკვიაში საცალფეხო ბონდის რეაბილიტაცია 8 783,00 

9 
ბოსლევის თემში სოფელ მარცხენა რკვიაში 20მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილები 4000გრძ/მ 2000 

ლარი 
2 000,00 

10 
 წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის 25 მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილები 4000გრძ/მ 2400 ლარი, 

წყლის ნასოსი 1ც 2700 ლარი 
5 100,00 

11 
ბოსლევის თემში სოფელ გამოღმა ბოსლევშიწყლის მოსაგვარებლად 25 მმ-იანი წყლის პლასტმასის 

მილები 4000გრძ/მ 2400 ლარი, წყლის ნასოსი 1ც 2700 ლარი 
5 100,00 

  

ბოსლევის თემში სოფელ გაღმა ბოსლევში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები: 1 ტონა 

ცემენტი 220 ლარი,20მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილები 5000გრძ/მ 2500 ლარი, მახათაძეების 

უბანში 530 მმ-იანი წყალგამტარი ლითონის მილი 6გრძ/მ 924 ლარი. 

3 644,00 

12 
სოფელ დიდწიფელაში 50მმ-ნი წყლის პლასტმასის მილი 1000გრძ/მ 1800 ლარი,18 ტონ. წყლის 

ლითონის რეზერვუარი 1ც 2000ლარი,წყლის ნასოსი 1 ცალი 2500 ლარი. 
6 300,00 

13 
სოფელ ბეღლევში მოსახლეობისათვის 20მმ-ნი წყლის პლასტმასის მილები 3000გრძ/მ 1500 

ლარი,25მმ-იანი წყლის პლასმასის მილები 2000გრძ/მ 1200 ლარი, 
2 700,00 

  ჯამი 74 845,00 

დილიკაური 

1 სოფელ ქველეთუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 6 345,00 

2 სოფელ დილიკაურში ჩხეიძეების უბანსი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

3 სოფელ დილიკაურში საუბნო გზების რეაბილიტაცია 16 768,00 

4 სოფელ დილიკაურში ცერცვაძეების უბანში მინი-სტადიონის მოწყობა ზომით (18X30) 5 323,00 

5 

დილიკაურის თემში პერანიძეების უბანში ნასოსი 1ც 2000 ლარი, ქვაგატეხილში ნასოსი 1ც 2000 

ლარი, 50 მმ -იანი წყლის პლასტმასის მილი 1000 გრძ/მ 1680 ლარი,კოოპაძეების უბანში 32 მმ-ნი 

წყლის პლასტმასის მილი 1200 გრძ/მ 1200 ლარი, ქლიბაძეების უბანში 32 მმ-ნი 1000 გრძ/მ 

პლასმასის მილი 1000 ლარი,ქოჩიაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის 400 გრძ/მ 

50მმ-ნი წყლის პლასტმასის მილი 720 ლარი,32 მმ-ნი 600 გრძ/მ 600 ლარი, 25 მმ-იანი პლასტმასის 

მილი 200გრძ/მ 120 ლარი,ცემენტი 2 ტ 440 ლარი, შებენი ტრანსპორტირებით 7 კუბი 210 

ლარი,ლითონის არმატურა 150 გრძ/მ 450 ლარი, წყალსაქაჩი ნასოსი 1ც 2000 ლარი. 

13 630,00 

გოგბერაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის 25 მმ-ნი წყლის პლასმასის მილი 

200გრძ/მ 120 ლარი, ელ ნასოსი 1ც 200 ლარი, ხიხაძეების უბანში 32 მმ-ნი წყლის პლასმასის მილი 

600 გრძ/მ 600 ლარი, ცემენტი 0.5 ტონა 110 ლარი, ხვედელიძეების უბანში ჭის რეაბილიტაც. შებენი 

ტრანსპორტირებით 6 კუბი 180 ლარი. 

  ჯამი 46 124,00 

ზედა საქარა 

1 
თავაძეების უბანში არსებული ბეტონის გზაზე ლითონის დამცავი მოაჯირის მოწყობა სიგრძით L 

=20მ, სიმაღლით 40 სმ. 
993,00 
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2 ფუტკარაძეების უბანში საუბნო გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა H=1.5 მ, L=20მ 13 909,00 

3 აბულაძე-მაღლაკელიძეების უბანში მინი-სტადიონის მოწყობა(20X18)მ  4 754,00 

4 ფერაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 490,00 

5 ცქიტიშვილების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

6 ბაბუაძეების უბანშიგზაზე 5მ-ნი ლითონის ცხაურის მოწყობა 1 817,00 

7 სოფელ ბეგლევში სალაძეების უბანში ღია ფარდულის მოწყობა ზომით (3X10) მH=2.40მ  8 414,00 

8 
სოფელ ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში სასაფლაოზე ღია ფარდულის მოწყობა ზომით (3X10) 

მH=2.40მ  
8 414,00 

9 

ზედა საქარის თემსი სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები: სამჭედურის უბანში საქანელების 

კომპლექტის მოწყობა 1ც 2000 ლარი,შველიძეების უბანში (30მ X2.5მ) გზის დაბეტონებისათვის 

ცემენტი 5.6 ტ 1232 ლარი,(30მ X2.5მ) გზის დაბეტონებისათვის შებენი 17.5 კუბი 525 ლარი, სვიანაძე 

სარალიძეების უბანში(10მ X2.5მ) გზის დაბეტონებისათვის ცემენტი 2ტ 440 ლარი,(10მ X2.5მ) გზის 

დაბეტონებისათვის5.7 კუბი შებენი ტრანსპორტირებით171 ლარი, ფხალაძეების უბანში წყაროს 

რეაბილიტაციისათვის 0.5 ტ ცემენტი 110 ლარი,შებენი ტრანსპორტირებით 6 კუბი 180 ლარი,  6 618,00 

თავაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციისათვის 1.5 ტ ცემენტი330 ლარი,18 კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით 540 ლარი,  

ჭელიძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციისათვის 0.5 ტონა ცემენტი 110 ლარი,6 კუბი შებენი 

ტრანსპორტირებით 180 ლარი,ლითონის მავთულბადე 20 გრძ/მ 80 ლარი,საყვარელიძეების უბანში 

50 მმ-ნი წყლის პლასმასის მილი 400 გრძ/მ 720 ლარი. 

10 

დავლაძეების უბანშ სასაფლაოსთან ტუალეტის ასაშენებლად მასალები:: 130ც ბლოკი156 ლარი,, 1ტ 

ცემენტი220 ლარი,, 50კგ 16მმ-იანი ლითონის არმატურა70 ლარი,0,3კუბი დახერხილი ხის 

მასალა150 ლარი, 2 ცალი თუნუქის სახურავი 40 ლარი,, მეტალოპლასმასის კარები1ც 250 ლარი. 

886,00 

  ჯამი 54 353,00 

ქვედა საზანო 

1 
სოფელ ტყლაპივაკეში ბეღელაძე-ქურციკიძეების უბნის ასასვლელში გზაზე 4მ სიგრძის ლითონის 

ცხაურის მოწყობა  
1 438,00 

2 სოფელ შიმშილაქედის ასასვლელში 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 3 310,00 

3 სოფელ სასახლეში საკირის ასასვლელში 15 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 5 479,00 

4 
სოფელ ტყლაპივაკეში კაპანაზე-ზირაქაძეების უბნის შესასვლელში 8 მეტრიანი ლითონის ცხაურის 

მოწყობა 
2 883,00 

5 სოფელ ქვედა საზანოში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 28 494,00 

6 სოფელ შიმშილაქედში ც/ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 11 962,00 

7 სოფელ სასახლეში ც/ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 8 209,00 

8 სოფელ ტყლაპივაკეში საუბნო და ც/ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 21 918,00 

9 

სოფელ სასახლეში სხვადასხვა სახის სამუსაოებისათვის მასალები: კიპატაძე-მდივნების უბანში 

წყალსადენისათვის წყლის 1ცალი ტუმბო 700 ლარი,ხიხაძეების უბანში წყალსადენისათვის წყლის 

1ცალი ტუმბო 700 ლარი,თავბერიძეების უბანში გზის ასასვლელში ბეტონის საფარის მოსაწყობად 

1 ტ ცემენტი 220 ლარი, 25 მმ-ნი 300 გრძ/მ წყლის პლასმასის მილი 180 ლარი,ეწრის უბანში გზის 

ასასვლელში ბეტონის საფარის მოსაწყობად6 ტ ცემენტი 1320 ლარი, შებენი ტრანსპორტირებით 20 

კუბი 600 ლარი, 

6 070,00 

თორთლაძეების უბნის ასასვლელში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ცემენტი2ტ 440 ლარი, შებენი 

ტრანსპორტირებით 7 კუბი 210 ლარი,50 მმ-ნი ლითონის კუთხოვანა 100 გრძ/მ 800 ლარი,18 მმ-ნი 

ლითონის არმატურა 300გრძ/მ 900 ლარი 

10 

ტყლაპი ვაკეში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები: ბეღელაძეების უბანში ბეტონის საფარის 

მოსაწყობად 2ტ ცემენტი 440 ლარი,შებენი ტრანსპორტირებით 7 კუბი 210 ლარი, დავლაძეების 

უბანში წყალსადენისათვის 1ც წყლის ტუმბო2700 ლარი,15 ტონიანი წყლის ავზი 1 ცალი 2000ლარი. 

5 350,00 

11 

სამხარაძეების უბანში ბეტონის საფარის მოსაწყობად 4ტ ცემენტი 880 ლარი,შებენი 

ტრანსპორტირებით14 კუბი 420 ლარი, საჯვაროს ასასვლელში ბეტონის საფარის მოსაწყობად 8ტ 

ცემენტი 1760 ლარი,შებენი ტრანსპორტირებით24 კუბი 720ლარი,ლელაძე-მეგრელიშვილების 

უბანში წყალსადენის სათავე ნაგებობის დასახურად0.48მმ სისქის 10 ც თუნუქის სახურავი180 

ლარი,კობახიძეების წყაროს სათავე ნაგებობის შესაკეთებლად 1.5ტ ცემენტი 330 

ლარი,კობახიძეების უბანში საცალფეხო ხიდისათვის4სმ სისქის 3 კუბი დახერხილი ფიცარი 1500 

ლარი, კობახიძეების უბანში ჩიხში გზაზე ბეტონის საფარის მოსაწყობად მასალები:2ტ ცემენტი 440 

ლარი, 7კუბი შებენიტრანსპორტირებით 210 ლარი. 

6 440,00 

  ჯამი 101 553,00 

ზოვრეთი 

1 კვეტენაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 4 058,00 

2  ნებიერიძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზომით (3X3) მჰ=2.50მ  4 087,00 
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3 ცხადაძეების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა 20 მ-ზე H=1.50 15 888,00 

4  ბოგვერაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზომით (3X3) მჰ=2.50მ  4 087,00 

5 ზოვრეთის თემში არსებული მოსაცდელისათვის ცემენტი1.8 ტ 400 400,00 

  ჯამი 28 520,00 

შორაპანი 

1 
გაჩეჩილაძეების ქუჩის ასასვლელის და წერეთლის ქუჩის ჩასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
36 155,00 

  ჯამი 36 155,00 

 

1 ტექნიკური (საპროექტო) დოკუმენტაციის შესადგენის ღირებულება 15 060,00 

2 რჩება გაუნაწილებელი თანხები 255 800,00 

     

  სულ N162 განკარგულებით ჯამი 1 144 100,00 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

დანართი №7 

გარემოს დაცვა 

2012 წელი 

№ ობიექტის დასახელება კოდი თანხა 

1 ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი 7051 848800,00 

2 ქ. ზესტაფონში ნაგვის ურნების შეძენა   40000,00 

3 ქ. ზესტაფონში ნაგავმზიდი ა/მანქანების შეძენა   60000,00 

4 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება სულ მ.შ   25100,00 

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

6 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრის მიერ მოხმარებული ელ-

ენერგია 
  12100,00 

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

მომსახურება 
  1200,00 

8 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრის მიერ სხვადასხვა 

სამეურნეო საქონლის ღირებულება 
  1000,00 

  ჯ ა მ ი   973900,00 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

დანართი №8 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

 2012 წელი  

  ლარში 
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I ბინათმშენებლობა 7061 258864,00 

  2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის:  

  კეკელიძის ქუჩა №5-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 რეაბილიტაცია მათ შორის 149964,00 

  რუსთაველის ქუჩა №10 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 9053,00 

  
ბიბილაშვილის ქუჩა №4 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 13909,00 

  
მეგობრობისის ქუჩა №7 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 12504,00 

  
შათირიშვილის ქუჩა №11 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 11484,00 

  
მეგობრობის ქუჩა №11 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 12700,00 

  
ზაქარიაძის ქუჩა №24 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 14524,00 

  

ფარნავაზის ქუჩა №9 პირველი სადარბაზო საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის 

პროგრამით) 
14605,00 

  

ფარნავაზის ქუჩა №9 მეორე სადარბაზო საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის 

პროგრამით) 
16028,00 

  
შათირიშვილისის ქუჩა №15 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 16247,00 

  
კეკელიძისის ქუჩა №6 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 15435,00 

  
შათირიშვილის ქუჩა №17 საცხოვრებელი სახლის ლიფტის რეაბილიტაცია (რგფ-ის პროგრამით) 13475,00 

III წყალმომარაგება 7063 22500,00 

  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 

  

ზოვრეთში კურცხალიების, ბოგვერაძეების, ღვინჯილია, მდივნების, ბოგვერაძეების №2 და 

სვანიძეების უბნის წყალსადენისათვის პროექტების შესადგენად 
900,00 

  
ჯავახიშვილის ქუჩაზე სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაცია 4400,00 

  
ზოვრეთის თემში წყალმომარაგებისათვის 1400,00 

  
სოფ ილემის თემში წყალმომარაგებისათვის 2400,00 

  
სოფ დილიკაურში წყალმომარაგებისათვის 5200,00 

  კვალითის თემში წყალმომარაგებისათვის 2600,00 

IV გარე განათება: 7064 384416,00 

  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 დამონტაჯება 735 

განკარგულებიდან 
60,00 
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ქ/ ზესტაფონში გარე განათებისათვის სანათი მოწყობილობების კომპლექტის შეძენა 735 

განკარგულებიდან 
3146,00 

  დ. აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის გარე განათება 24604,00 

  ქ/ ზესტაფონში ავტოსადგურის წინ არსებული გაზონის განათებისა და გამწვანებისათვის  10442,00 

  ბატონიშვილის ქუჩის გარე განათების მოწყობა 18100,00 

  ქეთევან წამებულის ქუჩის გარე განათება 19401,00 

  მერჩულეს ქუჩის გარე განათება 10778,00 

  შათირიშვილისა და ჩიკაშუას ქუჩების გარე განათება (რგფ-ის პროგრამით) 20735,00 

  კოსტავას ქუჩის გარე განათების ქსელის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 20200,00 

  ფიროსმანის ქუჩის გარე განათების ქსელის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 26774,00 

  9-აპრილის ქუჩის გარე განათების ქსელის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 8006,00 

  ბარათაშვილის ქუჩის გარე განათების ქსელის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 18262,00 

  
ქ/ზესტაფონში ცენტრალურ ნაწილში და კვ/დასახლებაში არსებული მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების ეზოების გარე განათების ქსელის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 
31100,00 

  თეატრის წინ მოედნის კეთილმოწყობა და გარე განათება 170000,00 

  რჩება გაუნაწილებელი სახსრები 2008,00 

  
სულ ჯ ა მ ი 665780,00 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 02.02.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 
02.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №12 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 03.05.2012წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 06.06.2012წ. 

დანართი №9 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 

 2012 წელი 

№ ობიექტის დასახელება კოდი თანხა 

  სულ: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 708 2612700,00 

1 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება  708 1342575,00 

2 კულტურის ღონისძიება საახალწლო აქსესუარები   29000,00 

3 სპორტის სასახლის მშენებლობა   1304400,00 

4 
სპორტის სასახლის მშენებლობისათვის მიმდინარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა (რგფ-ის პროგრამით) 
  400000,00 

5 ტექ/ზედამხედველის მომსახურეობა   4750,00 

6 ხარისხის კონტროლი   3550,00 

7 სპორტის ღონისძიება სამივლინებო თანხა ოლიკო ჭუმბურიძისათვის   875,00 

8 
2012 წლის ბიუჯეტით გათვლილია სპორტისა და კულტურის 

ღონისძიებაში 
  20300,00 

9 

2012 წლის ბიუჯეტით გათვლილია სპორტისა და კულტურის 

ღონისძიებაში (სპორტ სასახლის მშენებლობისათვის) გადმოსულია 2011 

წლიდან. 

  214100,00 

10 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთიდან გაიზარდა მათ შორის:     

11 კეკელიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია   62747,00 

12 
ჩიკაშუას ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და 
დასასვენებელი სკვერის მოწყობა 

  107235,00 
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13 
ზაქარიაძის ქუჩაზე უსინათლოთა ბინის მიმდებარედ ახალი ხელოვნურ 
საფარიანი მინი სტადიონის მოწყობა 

  64399,00 

14 კეკელიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა   31424,00 

15 კეკელიძის ქუჩაზე ახალი საავადმყოფოს წინ სკვერის მოწყობა   72844,00 

16 აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა    57796,00 

17 ხელოვნური საციგურაო მოედნის სამუშაოებისათვის    10000,00 

18 

ხელოვნური საციგურაო მოედნის მონტაჟისათვის ფუძის მოწყობითი 
სამუშაოებისათვის 

  8339,00 

რჩება საციგურაო მოედნიდან გაუნაწილებელი სახსრები   6861,00 

  
რჩება გაუნაწილებელი ეკონომია (სტადიონებისა და სკვერების 
მოწყობიდან) 

  280,00 

19 ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მოწყობა (რგფ-ის პროგრამით)   100000,00 

20 
ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტის საფრანგეთში საერთაშორისო 
კონკურსში მონაწილების მისაღებად. 

  3800,00 

21 ზედა საქარის თემში სტადიონისა და სკვერის მოწყობა   50000,00 

22 რ.ლაღიძის ქუჩაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია   10000,00 

23 სკვერებში და პარკებში დასადგმელი მოსასვენებელი სკამები   50000,00 

24 სპორტული სკოლა მათ შორის:   226600,00 

25 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება    10500,00 

26 სახელოვნებო სკოლები მათ შორის:   39100,00 

27 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება    7600,00 

28 ბიბლიოთეკა   63000,00 

29 კულტურის და შემოქმედების ცენტრი   177200,00 

30 მუზეუმი   32000,00 

31 სსიპ თეატრი   180000,00 

32 სხვა მუსიკალური კოლექტივები სულ, მათ შორის:   346100,00 

33 სხვა მუსიკალური კოლექტივები სულ, დამტკიცებული ბიუჯეტით   131300,00 

34 №1 სამუსიკო სკოლის კრედიტორული დავალიანება   6700,00 

35 ხელოვნების გიმნაზია კრედიტორული დავალიანება   8100,00 

36 ძეგლთა დაცვა   2000,00 

37 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები   23000,00 

38 ახალგაზრდული ღონისძიებები   13000,00 

39 ეპარქიის ხარჯები   980000,00 

  ჯ ა მ ი 
  4694700,00 
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