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 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №61 

2010 წლის 28 დეკემბერი 

 ქ. ზესტაფონი  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 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 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 

განისაზღვროს 8283,4 ათასი ლარით, მათ შორის: 

1. გადასახადები –1500,0 ათასი ლარი; 

2. სხვა შემოსავლები –872,0 ათასი ლარი; 

3. შემოსავლები ტრანსფერებიდან –4414,6 ათასი ლარი, მათ შორის: 

ა) გათანაბრებითი –4204,6 ათასი ლარი; 

ბ) მიზნობრივი –210,0 ათასი ლარი; 

4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები –896,8 ათასი ლარი; 

5. საქართველოს რეგ. განსახორციელებელი 

 პროექტების ფონდიდან –600,0 ათასი ლარი. 

 მუხლი 2. 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1500,0 

ათასი ლარი. მათ შორის: 

 ქონების გადასახადი 1500,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 1. საწარმოთა ქონება 755,0 ათასი ლარი 

 2. ფიზიკურ პირთა ქონება 10,0 ათასი ლარი 

 3. სასოფლო-სამეურნეო დანიშ. მიწა 35,0 ათასი ლარი 

 4. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. მიწა 700,0 ათასი ლარი 

  მუხლი 3. 
 განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 790,0 

ათასი ლარი. 

 მუხლი 4. 
2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 1650,6 ათასი ლარი 

მიმართული იქნა ხარჯების დეფიციტის დასაფარავად. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ. 

 მუხლი 5. 
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 9934,0 ათასი 

ლარით. 

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

დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის). 

 მუხლი 7. 
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან. 
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 მუხლი 8. 
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელს გივი არაბიძეს. 

 მუხლი 9. 
 დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                   მ. მასხარაშვილი  

 

დანართი №1 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 გეგმა 

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი სახსრები 

მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

შემოსავლები 8 133,4 1 496,8 6 636,6 

გადასახადები 1 500,0 0,0 1 500,0 

გრანტები 5 911,4 1 496,8 4 414,6 

სხვა შემოსავლები 722,0 0,0 722,0 

ხარჯები 7 670,5 935,1 6 735,4 

შრომის ანაზღაურება 936,9 0,0 936,9 

საქონელი და მომსახურება 1 981,9 935,1 1 046,8 

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

პროცენტი 123,0 0,0 123,0 

სუბსიდიები 2 205,7 0,0 2 205,7 

გრანტები 2 000,0 0,0 2 000,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 389,8 0,0 389,8 

სხვა ხარჯები 33,2 0,0 33,2 

საოპერაციო სალდო 462,9 561,7 -98,8 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 002,3 561,7 1 440,6 

ზრდა  2 152,3 561,7 1 590,6 

კლება 150,0 0,0 150,0 

მთლიანი სალდო -1 539,4 0,0 -1 539,4 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 650,6 0,0 -1 650,6 

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 1 650,6 0,0 1 650,6 

ვალუტა და დეპოზიტები 1 650,6   1 650,6 

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 

ვალდებულებების ცვლილება -111,2 0,0 -111,2 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 

საგარეო 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 0,0 0,0 0,0 

კლება 111,2 0,0 111,2 

საგარეო 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 111,2 0,0 111,2 
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ბალანსი 0,0 0,0 0,0 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 მარტის დადგენილება №11 – ვებგვერდი, 
01.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 
20.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 
13.05.2011წ. 
 

დანართი №2 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა კოდი 2011 გეგმა 

მ.შ. სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

შემოსულობები   8 283,4 1 496,8 6 786,6 

შემოსავლები 1 8 133,4 1 496,8 6 636,6 

არაფინანსური აქტივების კლება 31 150,0 0,0 150,0 

შემოსავლები 1 8 133,4 1 496,8 6 636,6 

გადასახადები 11 1 500,0 0,0 1 500,0 

ქონების გადასახადი 113 1 500,0 0,0 1 500,0 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  113111 755,0   755,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 10,0 0,0 10,0 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 10,0   10,0 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ 

ქონებაზე 
1131132 

0,0     

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  113114 35,0 0,0 35,0 

ფიზიკური პირებიდან 1131141 35,0   35,0 

იურიდიული პირებიდან 1131142 0,0     

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  113115 700,0 0,0 700,0 

ფიზიკური პირებიდან 1131151 0,0     

იურიდიული პირებიდან 1131152 700,0   700,0 

სხვა გადასახადები 116 0,0     

გრანტები 13 5 911,4 1 496,8 4 414,6 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 5 911,4 1 496,8 4 414,6 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 4 414,6 0,0 4 414,6 

გათანაბრებითი ტრანსფერი   4 204,6   4 204,6 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
  

210,0   210,0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 1 496,8 1 496,8 0,0 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება   600,0 600,0   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   896,8 896,8   

მგფ-ს თანადაფინანსება   0,0     

სხვა პროექტები   0,0 0,0 0,0 

მ.შ. სხვა დანარჩენი   0,0     

სხვა შემოსავლები 14 722,0 0,0 722,0 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 277,1 0,0 277,1 

პროცენტები 1411 70,0   70,0 

რენტა 1415 207,1 0,0 207,1 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის  
14151 200,0   200,0 
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შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
14154 7,1   7,1 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 251,9   251,9 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 237,9 0,0 237,9 

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 0,0     

სახელმწიფო ბაჟი 14227 5,0   5,0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 142,9   142,9 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
142214 90,0   90,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  142299 0,0     

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  143 193,0   193,0 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 144 0,0     

არაფინანსური აქტივების კლება 31 150,0 0,0 150,0 

არაწარმოებული აქტივები 314 150,0 0,0 150,0 

სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 150,0   150,0 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №5 – ვებგვერდი, 
10.03.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 მარტის დადგენილება №11 – ვებგვერდი, 
01.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 
20.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 
13.05.2011წ. 
 

დანართი №3 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

 

 

ო
რ

გ
. კ

ო
დ

ი
 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 გეგმა 

მ.შ. სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 9 934,0 1 496,8 8 437,2 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 176,0 0,0 176,0 

   ხარჯები 7 670,5 935,1 6 735,4 

   შრომის ანაზღაურება 936,9 0,0 936,9 

   ხელფასი 936,9 0,0 936,9 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  936,9 0,0 936,9 

   თანამდებობრივი სარგო 936,9 0,0 936,9 

   საქონელი და მომსახურება 1 981,9 935,1 1 046,8 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  62,4 0,0 62,4 

   მივლინებები  19,2 0,0 19,2 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  19,2 0,0 19,2 

   ოფისის ხარჯები  201,4 0,0 201,4 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 14,2 0,0 14,2 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

6,7 0,0 6,7 

 

  
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

32,7 0,0 32,7 
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მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
16,5 0,0 16,5 

   კომპიუტერული ტექნიკა  1,1 0,0 1,1 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  9,0 0,0 9,0 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა  0,0 0,0 0,0 

   მობილური ტელეფონი  4,8 0,0 4,8 

   ტელეფონის აპარატი  0,4 0,0 0,4 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  1,2 0,0 1,2 

 
  

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

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

 
  

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების 

ხარჯი  
16,4 0,0 16,4 

   საოფისე ავეჯი  6,9 0,0 6,9 

 
  სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
9,5 0,0 9,5 

 
  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა  
2,6 0,0 2,6 

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

   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,9 0,0 1,9 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  69,9 0,0 69,9 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,4 0,0 1,4 

   კომუნალური ხარჯი  38,6 0,0 38,6 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  31,2 0,0 31,2 

   წყლის ხარჯი  4,1 0,0 4,1 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,7 0,0 2,7 

 
  

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და 

ნედლეულის შეძენის ხარჯი  
0,4 0,0 0,4 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,2 0,0 0,2 

 
  

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და 

მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი  
0,0 0,0 0,0 

 
  

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული  
0,3 0,0 0,3 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  33,3 0,0 33,3 

   სამედიცინო ხარჯები  12,6 0,0 12,6 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი 

ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები  
10,9 0,0 10,9 

 
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
157,3 0,0 157,3 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  111,6 0,0 111,6 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,9 0,0 5,9 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  19,5 0,0 19,5 

 
  

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი  
20,3 0,0 20,3 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 484,8 935,1 549,7 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი  3,0 0,0 3,0 

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  10,0 0,0 10,0 

 

  

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  18,0 0,0 18,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
1 431,8 935,1 496,7 

   პროცენტი 123,0 0,0 123,0 

 
  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
123,0 0,0 123,0 

   სუბსიდიები 2 205,7 0,0 2 205,7 

   გრანტები 2 000,0 0,0 2 000,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  2 000,0 0,0 2 000,0 

   მიმდინარე  2 000,0 0,0 2 000,0 
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   სოციალური უზრუნველყოფა 389,8 0,0 389,8 

   სოციალური დახმარება  389,8 0,0 389,8 

   ფულადი ფორმით  389,8 0,0 389,8 

   სხვა ხარჯები 33,2 0,0 33,2 

   სხვადასხვა ხარჯები  33,2 0,0 33,2 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  33,2 0,0 33,2 

 

  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო 

ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

სააღსრულებლო ხარჯი  

31,6 0,0 31,6 

 
  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი  
1,6 0,0 1,6 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 152,3 561,7 1 590,6 

   ძირითადი აქტივები  2 152,3 561,7 1 590,6 

   შენობა- ნაგებობები  1 570,1 311,7 1 258,4 

   არასაცხოვრებელი შენობები  1 337,7 175,5 1 162,2 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  891,2 0,0 891,2 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
446,5 175,5 271,0 

   ქუჩები  0,0 0,0 0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 

   გზები  89,1 0,0 89,1 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  89,1 0,0 89,1 

   ხიდები  0,0 0,0 0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  7,1 0,0 7,1 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

მშენებლობა  
7,1 0,0 7,1 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 

   ელექტრო გადაცემი ხაზები  0,0 0,0 0,0 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  0,0 0,0 0,0 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების 
შეძენა/მშენებლობა  

136,2 136,2 0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  578,7 250,0 328,7 

   სატრანსპორტო საშუალებები  20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილი 20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 20,0 0,0 20,0 

 
  

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკა  
0,0 0,0 0,0 

 
  

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკის შეძენა  
0,0 0,0 0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  558,7 250,0 308,7 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  558,7 250,0 308,7 

   ტელევიზორის შეძენა 2,3 0,0 2,3 

   მაცივრის შეძენა  1,0 0,0 1,0 

   კომპიუტერის შეძენა  23,9 0,0 23,9 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  2,0 0,0 2,0 

   პრინტერის შეძენა  1,8 0,0 1,8 

   ასლგადამღების შეძენა  2,8 0,0 2,8 

   ავეჯის შეძენა  6,3 0,0 6,3 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,3 0,0 2,3 

 
  

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების 
შეძენა  

0,0 0,0 0,0 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 
რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  

516,3 250,0 266,3 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის 

კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 

   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 
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   სხვა ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

 
  

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეძენა  

3,5 0,0 3,5 

   ვალდებულებების კლება  111,2 0,0 111,2 

   საშინაო  111,2 0,0 111,2 

   სესხები  111,2 0,0 111,2 

 01 00 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოები 
3 731,0 0,0 3 731,0 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 137,0 0,0 137,0 

701   ხარჯები 3 551,4 0,0 3 551,4 

   შრომის ანაზღაურება 781,3 0,0 781,3 

   ხელფასი 781,3 0,0 781,3 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  781,3 0,0 781,3 

   თანამდებობრივი სარგო 781,3 0,0 781,3 

   საქონელი და მომსახურება 613,9 0,0 613,9 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  62,4 0,0 62,4 

   მივლინებები  16,3 0,0 16,3 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  16,3 0,0 16,3 

   ოფისის ხარჯები  186,2 0,0 186,2 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 13,8 0,0 13,8 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

6,0 0,0 6,0 

 

  
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

32,1 0,0 32,1 

 
  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
15,1 0,0 15,1 

   კომპიუტერული ტექნიკა  1,0 0,0 1,0 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  8,4 0,0 8,4 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა  0,0 0,0 0,0 

   მობილური ტელეფონი  4,3 0,0 4,3 

   ტელეფონის აპარატი  0,3 0,0 0,3 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  1,1 0,0 1,1 

 
  

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების 

ხარჯი  
14,8 0,0 14,8 

   საოფისე ავეჯი  6,3 0,0 6,3 

 
  სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
8,5 0,0 8,5 

 
  ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა  
2,3 0,0 2,3 

   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,9 0,0 1,9 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  68,6 0,0 68,6 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,4 0,0 1,4 

   კომუნალური ხარჯი  29,9 0,0 29,9 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  28,2 0,0 28,2 

   წყლის ხარჯი  1,0 0,0 1,0 

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

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,0 0,0 0,0 

 
  

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და 

მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი  
0,0 0,0 0,0 

 
  

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული  
0,3 0,0 0,3 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  33,3 0,0 33,3 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი 1,3 0,0 1,3 
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ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები  

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
118,5 0,0 118,5 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  88,1 0,0 88,1 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  2,9 0,0 2,9 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  15,5 0,0 15,5 

 
  

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი  
12,0 0,0 12,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 195,9 0,0 195,9 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი  3,0 0,0 3,0 

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  10,0 0,0 10,0 

 

  

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  18,0 0,0 18,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
142,9 0,0 142,9 

   პროცენტი 123,0 0,0 123,0 

 
  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
123,0 0,0 123,0 

   გრანტები 2 000,0 0,0 2 000,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  2 000,0 0,0 2 000,0 

   მიმდინარე  2 000,0 0,0 2 000,0 

   სხვა ხარჯები 33,2 0,0 33,2 

   სხვადასხვა ხარჯები  33,2 0,0 33,2 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  33,2 0,0 33,2 

 

  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო 

ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

სააღსრულებლო ხარჯი  

31,6 0,0 31,6 

 
  

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი  
1,6 0,0 1,6 

701   არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,4 0,0 68,4 

   ძირითადი აქტივები  68,4 0,0 68,4 

   შენობა- ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

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

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

 
  

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების 
შეძენა/მშენებლობა  

0,0 0,0 0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  64,9 0,0 64,9 

   სატრანსპორტო საშუალებები  20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილი 20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 20,0 0,0 20,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  44,9 0,0 44,9 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  44,9 0,0 44,9 

   ტელევიზორის შეძენა 2,0 0,0 2,0 

   მაცივრის შეძენა  1,0 0,0 1,0 

   კომპიუტერის შეძენა  23,9 0,0 23,9 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  2,0 0,0 2,0 

   პრინტერის შეძენა  1,8 0,0 1,8 

   ასლგადამღების შეძენა  2,8 0,0 2,8 

   ავეჯის შეძენა  5,4 0,0 5,4 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,3 0,0 2,3 

 
  

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების 
შეძენა  

0,0 0,0 0,0 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
3,7 0,0 3,7 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის 

კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 

   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 
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   სხვა ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

 
  

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეძენა  

3,5 0,0 3,5 

   ვალდებულებების კლება  111,2 0,0 111,2 

   საშინაო  111,2 0,0 111,2 

   სესხები  111,2 0,0 111,2 

 01 01 ზესტაფონის საკრებულო 255,6 0,0 255,6 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0   15,0 

70111   ხარჯები 252,5 0,0 252,5 

   შრომის ანაზღაურება 157,3 0,0 157,3 

   ხელფასი 157,3 0,0 157,3 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  157,3 0,0 157,3 

   თანამდებობრივი სარგო     157,3 

   საქონელი და მომსახურება 93,6 0,0 93,6 

   მივლინებები  3,0 0,0 3,0 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  3,0   3,0 

   ოფისის ხარჯები  37,6 0,0 37,6 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 2,1   2,1 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

0,9   0,9 

 

  
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

0,3   0,3 

 
  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
3,7 0,0 3,7 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  2,5   2,5 

   მობილური ტელეფონი  0,7   0,7 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,5   0,5 

 
  

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  20,6   20,6 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,4   0,4 

   კომუნალური ხარჯი  7,3 0,0 7,3 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  7,3   7,3 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი 

ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები  
0,2   0,2 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
52,8 0,0 52,8 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  47,4   47,4 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,9   1,9 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  3,5   3,5 

 
  

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი  
0,0     

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

   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  0,0     

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
0,0     

   სხვა ხარჯები 1,6 0,0 1,6 

   სხვადასხვა ხარჯები  1,6 0,0 1,6 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  1,6 0,0 1,6 
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  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი  
1,6   1,6 

70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,1 0,0 3,1 

   ძირითადი აქტივები  3,1 0,0 3,1 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  3,1 0,0 3,1 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  3,1 0,0 3,1 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  3,1 0,0 3,1 

   კომპიუტერის შეძენა  1,5   1,5 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  0,5   0,5 

   პრინტერის შეძენა  0,3   0,3 

   ასლგადამღების შეძენა  0,8   0,8 

 01 02 ზესტაფონის გამგეობა 3 106,2 0,0 3 106,2 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 122,0   122,0 

70111   ხარჯები 3 040,9 0,0 3 040,9 

   შრომის ანაზღაურება 624,0 0,0 624,0 

   ხელფასი 624,0 0,0 624,0 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  624,0 0,0 624,0 

   თანამდებობრივი სარგო 624,0   624,0 

   საქონელი და მომსახურება 385,3 0,0 385,3 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  62,4   62,4 

   მივლინებები  13,3 0,0 13,3 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  13,3   13,3 

   ოფისის ხარჯები  148,6 0,0 148,6 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 11,7   11,7 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

5,1   5,1 

 

  
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

31,8   31,8 

 
  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
11,4 0,0 11,4 

   კომპიუტერული ტექნიკა  1,0   1,0 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  5,9   5,9 

   ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა  0,0     

   მობილური ტელეფონი  3,6   3,6 

   ტელეფონის აპარატი  0,3   0,3 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,6   0,6 

 
  

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების 

ხარჯი  
12,8 0,0 12,8 

   საოფისე ავეჯი  4,8   4,8 

 
  სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
8,0   8,0 

 
  ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა  
2,0   2,0 

   შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,9   1,9 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  48,0   48,0 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,0   1,0 

   კომუნალური ხარჯი  22,6 0,0 22,6 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  20,9   20,9 

   წყლის ხარჯი  1,0   1,0 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  0,7   0,7 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,0     

   გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და 0,0     
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მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი  

 
  

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული  
0,3   0,3 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  20,0   20,0 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი 

ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები  
1,1   1,1 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
65,7 0,0 65,7 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  40,7   40,7 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,0   1,0 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  12,0   12,0 

 
  

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი  
12,0   12,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 74,2 0,0 74,2 

   ბანკის მომსახურების ხარჯი  3,0   3,0 

   ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი  10,0   10,0 

 

  

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  18,0   18,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
21,2   21,2 

   გრანტები 2 000,0 0,0 2 000,0 

   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  2 000,0 0,0 2 000,0 

   მიმდინარე  2 000,0   2 000,0 

   სხვა ხარჯები 31,6 0,0 31,6 

   სხვადასხვა ხარჯები  31,6 0,0 31,6 

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  31,6 0,0 31,6 

 

  

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო 

ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

სააღსრულებლო ხარჯი  

31,6   31,6 

70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,3 0,0 65,3 

   ძირითადი აქტივები  65,3 0,0 65,3 

   შენობა- ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

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

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

 
  

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების 
შეძენა/მშენებლობა  

0,0     

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  61,8 0,0 61,8 

   სატრანსპორტო საშუალებები  20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილი 20,0 0,0 20,0 

   მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 20,0   20,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  41,8 0,0 41,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  41,8 0,0 41,8 

   ტელევიზორის შეძენა 2,0   2,0 

   მაცივრის შეძენა  1,0   1,0 

   კომპიუტერის შეძენა  22,4   22,4 

   მობილური ტელეფონის შეძენა  1,5   1,5 

   პრინტერის შეძენა  1,5   1,5 

   ასლგადამღების შეძენა  2,0   2,0 

   ავეჯის შეძენა  5,4   5,4 

   რბილი ავეჯის შეძენა  2,3   2,3 

 
  

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების 
შეძენა  

0,0     

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
3,7   3,7 

 
  

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის 

კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 

   კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი  0,0     
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   სხვა ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

   სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები  3,5 0,0 3,5 

 
  

კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
შეძენა  

3,5   3,5 

 01 03 სარეზერვო ფონდი 121,7 0,0 121,7 

70112   ხარჯები 121,7 0,0 121,7 

   საქონელი და მომსახურება 121,7 0,0 121,7 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 121,7 0,0 121,7 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
121,7   121,7 

 01 06 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების 

დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 

234,2 0,0 234,2 

7016   ხარჯები 123,0 0,0 123,0 

   პროცენტი 123,0 0,0 123,0 

 
  

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 

ვალდებულებებზე  
123,0   123,0 

   ვალდებულებების კლება  111,2 0,0 111,2 

   საშინაო  111,2 0,0 111,2 

   სესხები  111,2   111,2 

 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 13,3 0,0 13,3 

7018   ხარჯები 13,3 0,0 13,3 

   საქონელი და მომსახურება 13,3 0,0 13,3 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები  13,3   13,3 

 02 00 
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო 

სამსახური 
164,7 0,0 164,7 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0   31,0 

7032   ხარჯები 161,9 0,0 161,9 

   შრომის ანაზღაურება 109,1 0,0 109,1 

   ხელფასი 109,1 0,0 109,1 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  109,1 0,0 109,1 

   თანამდებობრივი სარგო 109,1   109,1 

   საქონელი და მომსახურება 52,8 0,0 52,8 

   მივლინებები  1,0 0,0 1,0 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  1,0   1,0 

   ოფისის ხარჯები  10,6 0,0 10,6 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 0,3   0,3 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

0,2   0,2 

 

  
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

      

 
  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
1,0 0,0 1,0 

   კომპიუტერული ტექნიკა  0,1   0,1 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,4   0,4 

   მობილური ტელეფონი  0,5   0,5 

 
  სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,0     

 
  

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების 

ხარჯი  
1,0 0,0 1,0 

   საოფისე ავეჯი  0,0     

 
  სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
1,0   1,0 

 
  

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა  
0,3   0,3 

   რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი  0,2   0,2 
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   კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,0   1,0 

   კომუნალური ხარჯი  6,6 0,0 6,6 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  1,5   1,5 

   წყლის ხარჯი  3,0   3,0 

   ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  2,0   2,0 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,1   0,1 

 
  

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი 

ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები  
9,6   9,6 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
25,5 0,0 25,5 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  19,0   19,0 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  2,5   2,5 

   სათადარიგო ნაწილების შეძენა  4,0   4,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,1 0,0 6,1 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
6,1   6,1 

7032   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,8 0,0 2,8 

   ძირითადი აქტივები  2,8 0,0 2,8 

   შენობა- ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0     

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  2,8 0,0 2,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  2,8 0,0 2,8 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  2,8 0,0 2,8 

   კომპიუტერის შეძენა  0,0     

   ავეჯის შეძენა  0,4   0,4 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
2,4   2,4 

 03 00 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი 

ორგანოების დაფინანსება 
78,6 0,0 78,6 

7031   ხარჯები 78,6 0,0 78,6 

   საქონელი და მომსახურება 78,6 0,0 78,6 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 78,6 0,0 78,6 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
78,6   78,6 

7031   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 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0     

 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 80,4 0,0 80,4 

   მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0   8,0 

702   ხარჯები 78,9 0,0 78,9 

   შრომის ანაზღაურება 46,5 0,0 46,5 

   ხელფასი 46,5 0,0 46,5 

   ხელფასები ფულადი ფორმით  46,5 0,0 46,5 

   თანამდებობრივი სარგო 46,5   46,5 

   საქონელი და მომსახურება 32,4 0,0 32,4 

   მივლინებები  1,9 0,0 1,9 

   მივლინება ქვეყნის შიგნით  1,9   1,9 

   ოფისის ხარჯები  4,6 0,0 4,6 

   საკანცელარიო საქონლის შეძენა 0,1   0,1 

 

  

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა  

0,5   0,5 
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ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-

სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 

0,6   0,6 

 
  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების ხარჯი  
0,4 0,0 0,4 

   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა  0,2   0,2 

   მობილური ტელეფონი  0,0     

   ტელეფონის აპარატი  0,1   0,1 

   გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,1   0,1 

 
  სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
0,0     

 
  

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების 

ხარჯი  
0,6 0,0 0,6 

   საოფისე ავეჯი  0,6   0,6 

   კავშირგაბმულობის ხარჯი  0,3   0,3 

   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,0     

   კომუნალური ხარჯი  2,1 0,0 2,1 

   ელექტროენერგიის ხარჯი  1,5   1,5 

   წყლის ხარჯი  0,1   0,1 

 
  

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და 

ნედლეულის შეძენის ხარჯი  
0,4   0,4 

 
  

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  
0,1   0,1 

   სამედიცინო ხარჯები  12,6   12,6 

 
  

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
13,3 0,0 13,3 

   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  4,5   4,5 

   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,5   0,5 

 
  

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი  
8,3   8,3 

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

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
0,0     

702   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5 0,0 1,5 

   ძირითადი აქტივები  1,5 0,0 1,5 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  1,5 0,0 1,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  1,5 0,0 1,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  1,5 0,0 1,5 

   ტელევიზორის შეძენა 0,3   0,3 

   ავეჯის შეძენა  0,5   0,5 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
0,7   0,7 

 05 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლუატაცია 
2 268,2 1 321,3 946,9 

704   ხარჯები 1 526,3 935,1 591,2 

   საქონელი და მომსახურება 1 093,3 935,1 158,2 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 093,3 935,1 158,2 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
1 093,3 935,1 158,2 

   სუბსიდიები 433,0 0,0 433,0 

704   არაფინანსური აქტივების ზრდა 741,9 386,2 355,7 

   ძირითადი აქტივები  741,9 386,2 355,7 

   შენობა- ნაგებობები  232,4 136,2 96,2 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 0,0 0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 



 15 

   ქუჩები  0,0 0,0 0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 

   გზები  89,1 0,0 89,1 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  89,1 0,0 89,1 

   ხიდები  0,0 0,0 0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0 0,0 0,0 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  7,1 0,0 7,1 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

მშენებლობა  
7,1 0,0 7,1 

 
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0 0,0 0,0 

   ელექტრო გადაცემი ხაზები  0,0 0,0 0,0 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  0,0 0,0 0,0 

   სხვა შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების 
შეძენა/მშენებლობა  

136,2 136,2 0,0 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  509,5 250,0 259,5 

   სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 0,0 0,0 

 
  

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკა  
0,0 0,0 0,0 

 
  

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკის შეძენა  
0,0 0,0 0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  509,5 250,0 259,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  509,5 250,0 259,5 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
509,5 250,0 259,5 

 05 01 სოფლის მეურნეობა 8,0 0,0 8,0 

70421   ხარჯები 8,0 0,0 8,0 

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

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,0 0,0 8,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
8,0   8,0 

 05 02 საგზაო(საავტომობილო) ტრანსპორტი 601,2 424,5 176,7 

70451   ხარჯები 512,1 424,5 87,6 

   საქონელი და მომსახურება 512,1 424,5 87,6 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 512,1 424,5 87,6 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
512,1 424,5 87,6 

70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,1 0,0 89,1 

   ძირითადი აქტივები  89,1 0,0 89,1 

   შენობა- ნაგებობები  89,1 0,0 89,1 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0     

   ქუჩები  0,0 0,0 0,0 

   ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0     

   გზები  89,1 0,0 89,1 

 
  

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
89,1   89,1 

 05 03 სოფლის პროექტი(გზები, ხიდები) 914,5 896,8 17,7 

70451   ხარჯები 528,3 510,6 17,7 

   საქონელი და მომსახურება 528,3 510,6 17,7 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 528,3 510,6 17,7 

   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 528,3 510,6 17,7 
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გაწეული დანარჩენი ხარჯი  

70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 386,2 386,2 0,0 

   ძირითადი აქტივები  386,2 386,2 0,0 

   შენობა- ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0     

   გზები  0,0 0,0 0,0 

   გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0     

   ხიდები  0,0 0,0 0,0 

   ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  0,0     

   სხვა შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

   სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები  136,2 136,2 0,0 

 
  

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების 
შეძენა/მშენებლობა  

136,2 136,2   

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  250,0 250,0 0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  250,0 250,0 0,0 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  250,0 250,0 0,0 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
250,0 250,0   

 05 05 

ქუჩების, პარკების, ბაზრებიოს გზების 

საზოგადოებრივი ბაღების,სკვერებისა და ა. ს.შ 

ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება ცადამუშავება და განადგურება 

433,0 0,0 433,0 

7051   ხარჯები 433,0 0,0 433,0 

   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     

   სუბსიდიები 433,0   433,0 

 05 06 
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების 

გადამუშავების ხარჯი 
3,3 0,0 3,3 

7052   ხარჯები 3,3 0,0 3,3 

   საქონელი და მომსახურება 3,3 0,0 3,3 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,3 0,0 3,3 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
3,3   3,3 

7052   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 0,0 0,0 

 
  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
0,0     

 05 07 პარკების დაცვის ხარჯი 0,0 0,0 0,0 

7066   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     

 05 08 მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაციის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 

7066   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     

 05 09 ბინათმშენებლობა 32,8 0,0 32,8 

7061   ხარჯები 32,8 0,0 32,8 
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   საქონელი და მომსახურება 32,8 0,0 32,8 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,8 0,0 32,8 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
32,8   32,8 

 05 10 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 259,5 0,0 259,5 

7062   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     

7062   არაფინანსური აქტივების ზრდა 259,5 0,0 259,5 

   ძირითადი აქტივები  259,5 0,0 259,5 

   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  259,5 0,0 259,5 

   სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 0,0 0,0 

 
  

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკა  
0,0 0,0 0,0 

 
  

ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური 

ტექნიკის შეძენა  
0,0     

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  259,5 0,0 259,5 

   სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  259,5 0,0 259,5 

 
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  
259,5   259,5 

 05 11 წყალმომარაგება 7,1 0,0 7,1 

7063   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     

7063   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,1 0,0 7,1 

   ძირითადი აქტივები  7,1 0,0 7,1 

   შენობა- ნაგებობები  7,1 0,0 7,1 

   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  7,1 0,0 7,1 

 
  

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

მშენებლობა  
7,1   7,1 

 05 12 გარე განათება 8,8 0,0 8,8 

7064   ხარჯები 8,8 0,0 8,8 

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

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,8 0,0 8,8 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
8,8   8,8 

7064   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 

   ელექტრო გადაცემი ხაზები  0,0 0,0 0,0 

   ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა  0,0     

 05 13 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 
0,0 0,0 0,0 

7066   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     

 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1 346,8 175,5 1 171,3 

709   ხარჯები 900,3 0,0 900,3 

   სუბსიდიები 900,3 0,0 900,3 

709   არაფინანსური აქტივების ზრდა 446,5 175,5 271,0 

   ძირითადი აქტივები  446,5 175,5 271,0 

   შენობა- ნაგებობები  446,5 175,5 271,0 
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   არასაცხოვრებელი შენობები  446,5 175,5 271,0 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 0,0 0,0 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
446,5 175,5 271,0 

 06 01 ბაგა-ბაღები 874,0 0,0 874,0 

7091   ხარჯები 862,2 0,0 862,2 

   სუბსიდიები 862,2   862,2 

7091   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,8 0,0 11,8 

   ძირითადი აქტივები  11,8 0,0 11,8 

   შენობა- ნაგებობები  11,8 0,0 11,8 

   არასაცხოვრებელი შენობები  11,8 0,0 11,8 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
11,8   11,8 

 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 472,8 175,5 297,3 

70923   ხარჯები 38,1 0,0 38,1 

   სუბსიდიები 38,1   38,1 

70923   არაფინანსური აქტივების ზრდა 434,7 175,5 259,2 

   ძირითადი აქტივები  434,7 175,5 259,2 

   შენობა- ნაგებობები  434,7 175,5 259,2 

   არასაცხოვრებელი შენობები  434,7 175,5 259,2 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0     

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების 

რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი  
434,7 175,5 259,2 

 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1 722,4 0,0 1 722,4 

708   ხარჯები 831,2 0,0 831,2 

   საქონელი და მომსახურება 58,9 0,0 58,9 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 58,9 0,0 58,9 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
58,9 0,0 58,9 

   სუბსიდიები 772,3 0,0 772,3 

708   არაფინანსური აქტივების ზრდა 891,2 0,0 891,2 

   ძირითადი აქტივები  891,2 0,0 891,2 

   შენობა- ნაგებობები  891,2 0,0 891,2 

   არასაცხოვრებელი შენობები  891,2 0,0 891,2 

   არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  891,2 0,0 891,2 

 07 01 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 908,6 0,0 908,6 

7081   ხარჯები 17,4 0,0 17,4 

   საქონელი და მომსახურება 17,4 0,0 17,4 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,4 0,0 17,4 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
17,4   17,4 

7081   არაფინანსური აქტივების ზრდა 891,2 0,0 891,2 

   ძირითადი აქტივები  891,2 0,0 891,2 

   შენობა- ნაგებობები  891,2 0,0 891,2 

   არასაცხოვრებელი შენობები  891,2 0,0 891,2 

 
  

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  
891,2   891,2 

 07 02 სპორტული სკოლა 170,3 0,0 170,3 

7081   ხარჯები 170,3 0,0 170,3 

   სუბსიდიები 170,3   170,3 

 07 03 სახელოვნებო სკოლები 22,0 0,0 22,0 

7082   ხარჯები 22,0 0,0 22,0 

   სუბსიდიები 22,0   22,0 

 07 04 ბიბლიოთეკები 62,6 0,0 62,6 

7082   ხარჯები 62,6 0,0 62,6 

   სუბსიდიები 62,6   62,6 

 07 05 კულტურის სახლები 162,0 0,0 162,0 

7082   ხარჯები 162,0 0,0 162,0 
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   სუბსიდიები 162,0   162,0 

 07 06 მუზეუმები 32,2 0,0 32,2 

7082   ხარჯები 32,2 0,0 32,2 

   სუბსიდიები 32,2   32,2 

 07 07 თეატრები 181,2 0,0 181,2 

7082   ხარჯები 181,2 0,0 181,2 

   სუბსიდიები 181,2   181,2 

 07 08 სხვა მუსიკალური კოლექტივები 112,0 0,0 112,0 

7082   ხარჯები 112,0 0,0 112,0 

   სუბსიდიები 112,0   112,0 

 07 09 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 

 07 10 იუბილეებთან დაკავშირების ხარჯები 26,6 0,0 26,6 

7086   ხარჯები 26,6 0,0 26,6 

   საქონელი და მომსახურება 26,6 0,0 26,6 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 26,6 0,0 26,6 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
26,6   26,6 

 07 11 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების 

დაფინანსება 
12,9 0,0 12,9 

7084   ხარჯები 12,9 0,0 12,9 

   საქონელი და მომსახურება 12,9 0,0 12,9 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,9 0,0 12,9 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
12,9   12,9 

 07 12 ეპარქიის ხარჯები 30,0 0,0 30,0 

7084   ხარჯები 30,0 0,0 30,0 

   სუბსიდიები 30,0   30,0 

 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 541,9 0,0 541,9 

707-710   ხარჯები 541,9 0,0 541,9 

   საქონელი და მომსახურება 52,0 0,0 52,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,0 0,0 52,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
52,0 0,0 52,0 

   სუბსიდიები 100,1 0,0 100,1 

   სოციალური უზრუნველყოფა 389,8 0,0 389,8 

   სოციალური დახმარება  389,8 0,0 389,8 

   ფულადი ფორმით  389,8 0,0 389,8 

 08 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 100,1 0,0 100,1 

7074   ხარჯები 100,1 0,0 100,1 

   სუბსიდიები 100,1   100,1 

 08 02 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა(საწარმოო ტრამვა და 

ერთჯერადი ფინანსიური დახმარება 

147,0 0,0 147,0 

7107   ხარჯები 147,0 0,0 147,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 147,0 0,0 147,0 

   სოციალური დახმარება  147,0 0,0 147,0 

   ფულადი ფორმით  147,0   147,0 

 08 03 ეპილეფსიითა და პარკისონიით დაავადებულები 110,0 0,0 110,0 

7107   ხარჯები 110,0 0,0 110,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 110,0 0,0 110,0 

   სოციალური დახმარება  110,0 0,0 110,0 

   ფულადი ფორმით  110,0   110,0 
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 08 04 
ა და ბ ჰეპატიტებით დაავადებულტათვის 

დახმარება  
0,0 0,0 0,0 

7107   ხარჯები 0,0 0,0 0,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 

   სოციალური დახმარება  0,0 0,0 0,0 

   ფულადი ფორმით  0,0     

 08 05 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 52,0 0,0 52,0 

7102   ხარჯები 52,0 0,0 52,0 

   საქონელი და მომსახურება 52,0 0,0 52,0 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,0 0,0 52,0 

 
  

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  
52,0   52,0 

 08 06 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა 45,0 0,0 45,0 

7104   ხარჯები 45,0 0,0 45,0 

   სოციალური უზრუნველყოფა 45,0 0,0 45,0 

   სოციალური დახმარება  45,0 0,0 45,0 

   ფულადი ფორმით  45,0   45,0 

 08 07 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 
87,8 0,0 87,8 

7109   ხარჯები 87,8 0,0 87,8 

   სოციალური უზრუნველყოფა 87,8 0,0 87,8 

   სოციალური დახმარება  87,8 0,0 87,8 

   ფულადი ფორმით  87,8   87,8 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 
20.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 
13.05.2011წ. 
 

დანართი №4 

ეკონომიკური საქმიანობა 

  კოდი ლარში 

I სულ ეკონომიკური საქმიანობა 704 1523649,50 

  სოფლის მეურნეობა 7042 8000,00 

II ტრანსპორტი სულ: მათ შორის 7045 601216,00 

  საპროექტო ღირებულება სულ „„ 40000,00 

1 
კვალითის დასახლებაში ხიდისა და წყაროს 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები „„ 
4500,00 

2 გზების დაგრეიდერება „„ 4900,00 

3 გზების დაგრეიდერება „„ 30000,00 

6 
შორაპნის ციხესიმაგრეზე საქართველოს დროშის 

საყრდენის დადგმისათვის „„ 
1989,00 

7 
მუნიციპალური გზების თოვლის საფარისაგან 

გაწმენდა „„ 
15000,00 

8 
შპს `ოქროს საწმისი-2~-ის აღიარებული 

დავალიანება „„ 
1802,00 

9 

სოფ. შროშის და ძირულის ც/საავტომობილო 

გზის გასწვრივ მარტივი ტიპის სავაჭრო 

კონსტრუქციების განთავსება (დახლები) 

მასალების ღირებულება „„ 

4966,00 

10 

სოფ. მე-II სვირის ტერიტორიაზე არსებულ 

ნაგავსატრელამდე მისასვლელი გზის 

გადაუდებელი შეკეთება „„ 

31799,00 

III 
მთავრობის №41 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხებიდან შესასრულებელი ვალდებულებები „„, 
17631,50 
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1 მათ შორის: „„,   

2 
ზედა საქარაში ტუალეტის მშენებლობისათვის 

ხის მასალა „„, 
180,00 

3 ზოვრეთში მგზავრთა მოსაცდელი 300 კგ ცემენტი „„, 66,00 

4 ზოვრეთში ეკლესიისათვის ხის ბოძები „„, 1599,50 

5 
ზედა წიფლავაკეში მგზავრთა მოსაცდელისათვის 

აზბო/ცემენტის შიფერი 12 ცალი „„, 
216,00 

6 
მასალები 50 მმ წყლის პოლიეთილენის მილი 800 

გრძ/მ „„, 
14400,00 

7 
მასალები 25 მმ წყლის პოლიეთილენის მილი 

1200 გრძ/მ „„, 
720,00 

8 

პლასტმასის მილების ტრანსპორტირებისათვის 

კერძოდ სოფ ცხრაწყაროში,ილემში, შროშაში, 

ფუთში, საზანოში, ტაბაკინში, I-სვირში და ზედა 

საქარაში. „„, 

450,00 

IV 

მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხებიდან შესასრულებელი ვალდებულებები 

მათ შორის: „„, 

896802,00 

1 საპროექტო ღირებულება სულ „„, 9557 

2 სოფლებისთვის ტექნიკის შეძენა „„, 250000 

3 

სხვადსხვა სახის შესასრულებელი 

სამუშაოებისათვის მათ შორის: „„, 635144 

  რ ო დ ი ნ ა უ ლ ი     

  

როდინაულის თემში სოფ ცხენთაროში წყაროს 

უბანში ლითონის ცხაურის მოწყობაზე და 

საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები „„, 2815 

  

როდინაულის თემში სოფ ცხენთაროში 

ცენტრალური გზის სარეაბ სამუშაოები „„, 9069 

  

როდინაულის თემში სოფ ცხენთაროში წყაროს 

უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა. „„, 4165 

  

როდინაულის თემში სოფ ცხენთაროში 

მოსაცდელის სარეაბ სამუშაოები.   619 

  

როდინაულის თემში სოფ სვეტმაღალში საუბნო 

გზის სარეაბ სამუშაოები და ლითონის ცხაურის 

მოწყობა   9550 

  

როდინაულის თემში სოფ აჯამეტში ცენტრ. და 

საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები   6056 

  

როდინაულის თემში ოსაძეების უბანში 

მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა.   4165 

  

როდინაულის თემში ოსაძეების და საჯარო 

სკოლასთან საუბნო გზის ს/სამუშაოები   15460 

  

სოფ აჯამეთში მინი სტადიონისთვის 2.4 მმ-იანი 

მავთულბადე და კარებისთვის   270 

  

სოფ ცხენთაროში მინი სტადიონისთვის 2.4 მმ-

იანი მავთულბადე და კარებისთვის ბადეები.   310 

  

სოფ აჯამეთში ბავშვებისთვის 

საქანელები,სასოსიალო საქანელა ორადგილიანი 

და აიწონა-დაიწონა.   2000 

  

სოფ ცხენთაროში ბავშვებისთვის საქანელები, 

სასოსიალო საქანელა ორადგილიანი, აიწონა-

დაიწონა.   2000 

  

როდინაულის თემში მძიმე ტექნიკის კერძოდ 

გრეიდერის შესაძენად.   22256 

  სულ ჯამი   78735 

  მ ე ო რ ე ს ვ ი რ ი     

  

მე-2 სვირის თემში საუბნო გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები   16558 

  

მე-2 სვირის თემში ჯუღელების უბანში მგზავრთა 

მოსაცდელის მშენებლობა   4165 

  

მე-2 სვირის თემში ხიდაშელების უბანში 6 მ-იანი 

ლითონის ცხაურის მოწყობა   2885 
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მე-2 სვირის თემში ხიდაშელების უბანში მინი 

სტადიონის მოწყობა   4607 

  

მე-2 სვირის თემში სადგურ სვირში ცენტრალური 

და საუბნო გზების სამუშაოები   5687 

  

ბეტონის სამუშ.საჭირო მასალები, 

წყალსადენისთვის ცემენტი, გაბეხაძეების 

სასაფლაოსთვის ცემენტი, მაისის უბანში 

ბეტონის გზის მოსაწყობად ცემენტი, მე-2 სვირის 

მონუმენტის შესაღებად საღებავი.   5290 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   15628 

  სულ ჯამი   54820 

  პ ი რ ვ ე ლ ი ს ვ ი რ ი     

  

სოფ პირველი სვირის ჭულუხაძეების უბნის 

ც/გზის და გეწაძეების უბანთან დამაკავშირებელი 

გზის სამუშაოები   17661 

  

სოფ პირველი სვირის ჭულუხაძეების უბანში 

მგზავრთა მოსაცდელის სარეაბ სამუშაოები   1953 

  

სოფ პირველი სვირის ჩიგოვაძეების საუბნო გზის 

სარეაბ სამუშაოები   1987 

  

სოფ პირველი სვირის თემში ხოხოულის უბანში 

მინი სტადიონის მოწყობა.   4607 

  

ჭულუხაძეების უბანში ბეტონის არხის 

მოსაწყობად მასალები ცემენტი 1 ტონა შებენი 

ტრანსპორტირებით.   520 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   10520 

  სულ ჯამი   37248 

  კ ვ ა ლ ი თ ი     

  

კვალითის თემში მახათაძეების უბანში მგზავრთა 

მოსაცდელის მშენებლობა   4165 

  

კვალითის თემში მარაქველიძეების უბანში 

წისქვილთან დასასვენებელი ფანჩატურის 

მოწყობა.   4749 

  

კვალითის თემში ბიწაძეების უბანში 

დასასვენებელი ფანჩატურის მოწყობა.   4749 

  

კვალითის თემში შუა კვალითის ბარამაძეების 

უბანში ლითონის 6 მ-იანი ცხაურის მოწყობა   2885 

  

კვალითის თემში დამწვარ ეკლესისთან 

დასასვენებელი ფანჩატურის მოწყობა   4749 

  

კვალითის თემში ე.წ დამწვარ ეკლესისთან 

ლითონის ცხაურის მოწყობა   2885 

  

კვალითის თემში სკოლის უბანში დასასვენებელი 

ფანჩატურის მოწყობა   4749 

  

სოფ კვალითში საბავშვო ბაღის ჩასასვლელ გზაზე 

ლითონის ცხაურის მოწყობა   3660 

  

ქვ.კვალითში საჭირო მასალები დამწვარ 

ეკლესისთანწყაროს მოსაწყობად ცემენტი, 

დამწვარ ეკლესიასთან წყაროს მოსაწყობად 2.4 მმ-

იანი ლითონის მავთულბადე, კრიკალეების 

უბანში წყალსადენისთვის 32 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი, გუნიავების უბნის 

წყალსადენის 40 მმ-იანი წყლის პლასტმასის 

მილი, შარვაძეების უბნის წყალსადენისთვის 40 

მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილი.გუნიავების 

უბნის წყალსადენისთვის 32 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი, გუნიავების უბნის წყასადენის 

ცემენტი.   6170 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   15700 

  სულ ჯამი   54461 
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  ც ხ რ ა წ ყ ა რ ო     

  

ცხრაწყაროს თემში ცენტრალური და საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები   16773 

  

ცხრაწყაროს თემში სოფ ძლოურდანეთში ც/გზის 

სარეაბ სამუშაოები   
5784 

  

ცხრაწყაროს თემში სოფ ზედა კვალითში 

ც/სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშ.   
8191 

  

სოფ ცხრაწყაროში სანიაღვრე არხის მასალები 

ცემენტი 2 ტონა 22 მმ-იანი ლითონის არმატურა 

30   

530 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   12305 

  სულ ჯამი   43583 

  კ ლ დ ე ე თ ი     

  

კლდეეთის თემში ზედა კლდეეთში ც/გზის და 

წუმაძეების ჩინჩალაძეების ცხადაძეების 

ფორჩხიძეების საუბნო გზის სარებ სამუშაოები   

8987 

  

კლდეეთის თემში ქვედა კლდეეთში ც/გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები   
7561 

  

კლდეეთის თემში სოფ ტაბაკინში ც/და 

წითელაშვილები-კამლაძეების საუბნო გზების 

სარეაბ სამუშაოები   

7052 

  

კლდეეთის თემში სოფ თვრინის ც/გზის სარეაბ 

სამუშაოები   
5740 

  

კლდეეთის თემში სოფ თვრინის ც/გზის სარეაბ 

სამუშაოები   
7588 

  

კლდეეთის თემში სოფ ალავერდში 

ნინიკაშვილების საუბნო გზის სარეაბ სამუშაოები   
5140 

  

კლდეეთის თემში სოფ მწყერიციხეში საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები   
3137 

  

ქვედა კლდეეთში სასაფლაოს შემოსაღებად 2.4 

მმ-იანი ლითონის მავთულბადე ლითონის 

მავთულბადე სასაფლაოს შემოსაღობად 2.4 მმ-

იანი ლითონის მავთულბადე წითელაშვილის 

უბანში წყალსადენის რეაბ-თვის 40 მმ-იანი 

წყლის პლასტმასის მილი   

2666 

  

სოფ თვრინში ჭანკოტაძეების უბანში ცენტრ 

გზაზე სანიაღვრე არხისთვის 500 მმ-იანი 

ლითონის მილის, კვანტრიშვილები-

მუმლაძეების უბნის წყასადენის რეაბ 32 მმ-იანი 

წყლის პლასმ მილი სოფ თვრინის ქვედა უბნის 

წყალმომარაგების 40 მმ-იანი წყლის პლასტმასის 

მილი, კვანტრიშვილები-სხილაძეების უბნის 

სასაფლაოს შემოსაღობად 2.4 მმ-იანი ლითონის 

მავთულბადე ლითონის მავთულბადე   

4509 

  

კინოთში ზარნაძეების უბანში 

წყალმომარაგებისთვის პლასტმასის მილი20 მმ-

იანი   

950 

  

ალავერდში ყანჩაველების უბანში 

წყალმომარაგებისთვის 50 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი   

540 

  

ტაბაკინსი ჩუბინიძე-აბჟანდაძეების უბანში 

წყალსადენისთვის 40 მმ-იანი პლასტმასი მილი, 

ნიკაჭაზეების უბანში არსებული მოსაცდელის 

დაშტამბული თუნუქის ფურცელი ნიკაჭაზეები-

გაფრინდაშვილების უბანში წყალმომარაგების 10 

ტონიანი ავზი, შათირიშვილის უბანში 

დაშტამბული თუნუქის ფურცელი, ნიკაჭაძე 

შათირიშვილების უბანზეწყალმომარაგების 

ცემენტი. ერთი ა/მ შებენი ტრანსპორტირებით.   

3655 
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  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   22550 

  სულ ჯამი   80075 

  ფ უ თ ი     

  სოფ ფუთის ც/გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა   20737 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   8135 

  სულ ჯამი   28872 

  ი ლ ე მ ი     

  

ილემის თემში სოფ ილემში ც/გზის 

რეაბილიტაცია   
3819 

  სოფ ილემში წყალსადენის ქსელის მოწყობა   19299 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   8925 

  სულ ჯამი   32043 

  ძ ი რ უ ლ ა     

  

სოფ. ძირულის ც/გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებზე   
3371 

  

ძირულის თემში სოფელ პატარა განთიადში 

საუბნო გზის სარეაბ სამუშაოები 
  

3594 

  

ძირულის თემში სოფელ დიდ განთიადში საუბნო 

გზის სარეაბ სამუშაოები   
5418 

  

ძირულის თემში სოფელ ზედა წევაში ცენტრ. 

Gზაზე 25 მ-ზე ბეტონის ფენილის მოწყობა   
3600 

  

ძირულის თემში სოფელ ლელაძისოულში 

საუბნო გზის სარეაბ სამუშ   
3760 

  

ძირულის თემში სოფელ აჭარაში საუბნო გზის 

სარეაბ. სამუშაოები   
3538 

  

ძირულის თემში სოფელ ვაშპარიანში საუბნო 

გზის სარეაბ. სამუშაოები   
3741 

  

ძირულის თემში სოფელ ღვერკში საუბნო გზის 

სარეაბ. სამუშაოები   
3262 

  

ძირულის თემში სოფელ ქვედა წევაში ცენტრ 

გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა   
3752 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   13404 

  სულ ჯამი   47440 

  შ რ ო შ ა     

  

შროშის თემში სოფ ამსაისში საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია.   
3473 

  

შროშის თემში სოფ საწაბლეში საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია.   
3589 

  

შროშის თემში სოფ საწუმბიოში საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია.   
3589 

  

შროშის თემში ეკლესიის უბანში საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია.   
5544 

  

ცენტრ. შაავტომობილო მაგისტრალის გასწვრივ 

მოვაჭრე მეჭურჭლეებისთვის მანათობელი 

სარეკლამო ბილბორდის მოწყობა (15მX1M) 

თაბაგრების უბანში თავსეყრის ადგილის 

გადასახურავად თუნუქის ფურცელი 

მოდებაძეების უბნის წყალსადენისთვის 32 მმ-

იანი პლასტმასის მილი ბოგვერაძეების უბნის 

წყალსადენისთვის 32 მმ-იანი პლასტმასის მილი   

4380 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   8100 

  სულ ჯამი   28675 
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  ს ა ნ ა ხ შ ი რ ე     

  სოფ სანახშირეში ცენტრ გზის სარეაბ სამუშაოები   3349 

  

სანახშირის თემში სოფ ქვედა წიფლავაკეში 

ცენტრ გზის სარეაბ სამუშაოები 
  

5756 

  

სანახშირის თემში სოფ ზედა წიფლავაკეში 

სკოლის მუმლაძეებისა და ეწრის უბნების 

სამუშაოები   

4866 

  

სანახშირის თემში სოფ მარტოთუბნის ცენტრ 

გზის სარეაბ სამუშაოები.   
6748 

  

სანახშირის თემში სოფ მარტოთუბანში მუხების 

ცენტრ გზის სარეაბ სამუშაოები.   
2920 

  

სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში ცენტრ გზის 

სარეაბ სამუშაოები.   
5530 

  

ზედა საღვინეში წყალსადენისთვის 25 მმ-იანი 

წყლის პლასტმასის მილი ქვედა საღვინის 

წყალსადენისთვიოს 25 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი   

2400 

  

სოფელ მარტოთუბანში ქვედა ბებიაშვილების 

უბანში წყასადენისთვის 25 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასი მილი მუხების უბანში 

წყასადენისთვის 25 მმ-იანი წყლის მილი   

960 

  

სოფ სანახშირეში 10 ტონის ტევადობის წყლის 

ავზი ტრანსპორტირებით   
2000 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   13840 

  სულ ჯამი   48369 

  ბ ო ს ლ ე ვ ი     

  

ბოსლევის თემში სოფ გამოღმა ბოსლევში საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები.   
2818 

  

ბოსლევის თემში სოფ ზედა მიქაბერიძეების 

უბნის მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა 
  

4073 

  

ბოსლევის თემში სოფ გაღმა ბოსლევში საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები.   
2236 

  

ბოსლევის თემში სოფ დიდწიფელაში 

ხვედელიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის 

მშენებლობა   

4074 

  

ბოსლევის თემში სოფ ბეღლევის ცენტრ გზის 

სარეაბ სამუშაოები.   
3008 

  

ბოსლევის თემში სოფ მარცხენა რკვიაში ბეღლევი 

რკვიის დამაკავშირებელი გზის სარეაბ სამუშ. 
  

3908 

  

ბოსლევის თემში სოფ მარჯვენა რკვიაში 

მუმლაძეების უბნის მგზავრთა მოსაცდელის 

მშენებლობა   

4165 

  

მარჯვენა რკვიაში წყლასადენის რებ-თვის 

ქებაზეების უბნის წყალსადენისთვის 9 ტონა 

ტევადობის ავზი, ქებაძეების უბანსი წყლის 

ტუმბო, ქებაძეების უბანში წყასადენის 20 მმ-იანი 

პლასტმასის მილი, ქებაძეების უბანში 

წყასადენისთვის 50 მმ-იანი პლასტმასი მილი 

ღავთაძე მუმლაძეების უბანში 20 მმ-იანი 

პლასტმასი მილი   

4750 

  

სოფ გამოღმა ბოსლევში ჭუმბურიძეების უბანში 

წყასადენის რეაბ წყლის ტუმბო ჭუმბურიძეების 

უბანში 20 მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილი 

ჭუმბურიძეების უბნის წყასადენის 

რებილიტაციაიისთვის 32 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასი მილი   

2450 



 26 

  

სოფ ბეღლევში ჭუმბურიძეების უბანში 20 მმ-იანი 

წყლის პლასტმასისმილი და 32 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი   

2800 

  

მარცხენა რკვიაში გოგიაშვილების-მუმლაზეების 

კვესიტაძეების და მეტონიძეების უბნის 

წყასადენისთვის პლასტმასის მილები 20 მმ-იანი 

და 32 მმ-იანი   

3800 

  

გაღმა ბოსლევში თავბერიძეების მახათაზეების 

მჭედლიძეების ლაბაძეების უბნის 

წყალსადენისთვის 9 ტონიანი ლითონის ავზი 

თავბერიზეების მახათაძეების მჭედლიზეების 

ლაბაზეების უბნის წყასადენისთვის 20 მმ-იანი 

პლასტმასის მილი, თავბერიძეების მახათაძეების 

მჭედლიზეების ლაბაზეების უბნის 

წყასადენისთვის 32 მმ-იანი პლასტმასის მილი, 

თავბერიზეების მახათაძეების მჭედლიძეების 

ლაბაზეების უბნის წყასადენისთვის 50 მმ-იანი 

პლასტმასის მილი   

6900 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   17640 

  სულ ჯამი   62622 

  დ ი ლ ი კ ა უ რ ი     

  

დილიკაურის თემში მაღლაკელიძეების 

გადასასვლელთან მგზავრთა მოსაცდელის 

მსენებლობა   

4165 

  დილიკაურის თემში საუბნო გზების სამუსაოები   4794 

  

დილიკაურის თემში სოფ ქველეთუბნის საუბნო 

გზის სარეაბ სამუშაოები   
3946 

  

დილიკაურის თემში პერანიძეების უბანში 

წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის ცემენტი, 

კაბელი აბბგ-4X25 მმ, მრიცხველი სამფაზა 

ყუთით ელნასოსი, პლასტმასის მილი მაღალი 

წნევის სქელ კედლიანი, საამსენებლო ბლოკი 

არმატურა 40 მმ-იანი 32 მმ-იანი და 25 მმ-იანი 

წყლის პლასტმასის მილები   

5787 

  

დილიკაურის თემში სხვადასხვა 

სამუსაოებისათვის საჭირო მასალები 

ოდიკაძეების უბნის წისქვილისა და არხის 

შესაკეთებლად ცემენტი ჩხეიზეების უბანში 

წყალსადენისთვის 25 მმ-იანი პლასმასის მილი, 

ზედა სვანიზეების უბნის წყალსადენისთვის 

წყალსაქაჩი ნასოსი, ზედა სვანიძეების უბანში 

წყალსადენისთვის 63 მმ-იანი მაღალი წნევის 

მილი, მგელაზეებისპერანიზეების უბანსი 

წყალსადენისთვის წყალსაქაჩი ნასოსი, სუქნიზე-

ჩუბინიზეების უბნის წყალსადენის 50 მმ-იანი 

პლასტმასი მილი, სუქნიძე ჩუბინიძეების უბნის 

წყალსადენის ცემენტი, ცერცვაძეების უბანში 

მოსაცდელის სახურავისთვის ლინოკრომი, 

ეჯიბაზეების უბანში წყაროს 

რეაბილიტაციისთვის ცემენტი და ინერტული 

მასალა ტრანსპორტირებით,ასევე 

წყალსადენისთვის 25 მმ-იანი წყლის პლასტმასის 

მილი, ჩხეიზეების უბანში წყაროს სესაკეთებლად 

ცემენტი, ეჯიბაძეების უბნის წყალსადენისთვის 

ელ-ნასოსი.   

6420 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   9803 

  სულ ჯამი   34915 

  ზ ე დ ა ს ა ქ ა რ ა     
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ზედა საქარის თემში საყვარელიძეების უბანში 

მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა   
4165 

  

ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევის საუბნო გზის 

სარეაბ სამუშაოები   
1451 

  

ზედა საქარის თემში საუბნო გზის სარეაბ 

სამუშაოები   
5901 

  

სოფ ბეღლევში დავლაძეების უბანში სასაფლაოს 

შემოსაღობად 2.8 მმ-იანი ლითონის 

მავთულბადე, ლითონის მავთული, 50 მმ-იანი 

ლითონის მილი, 100მმ-იანი ლითონის მილი, 50 

მმ-იანი ლითონის კუთხოვანა, ცემენტი, შებენი 

ტრანსპორტირებით, სარებავი ლითონის ბოძების 

შესაღებად.   

3852 

  

ზ/საქ სხვასხვა სამუშ. მასალები: ფერაძეების 

უბანში 350 მ ბეტონის სანიაღვრე არხისთვის 

ცემენტი, სებენი ტრანსპორტირებით, დახერხილი 

ხის ფიცარი, თავაზეების უბანში წყაროს რეაბ. 

ჩემენტი, შებენი ტრანსპორტირებით. 2.4 მმ-იანი 

ლითონის მავთულბადე, 50 მმ-იანილითონის 

კუთხოვანა, ტალახაძეების უბანში წყაროსთვის 

ცემენტი, შებენი ტრანსპორტირებით, 2.4 მმ-იანი 

მავთულბადე, 50 მმ-იანი ლითონის კუთხოვანა, 

ფუტკარაძეების უბნანში სასაფლაოს 

შემოსაღობად 2.8 მმ-იანი ლითონის 

მავთულბადე, 50 მმ-იანი ლითონის მილი, 100 მმ-

იანი ლითონის მილი და 50 მმ-იანი ლითონის 

კუთხოვანა, ლითონის მილების ჩასაბეტონებლად 

ცემენტი, შებენი ტრანსპორტირებით, 

ბოძებისთვის სარებავი, მილების შესადუღებლად 

ელექტროდი, გამომწვარი მავთულბადე. 

ფუტკარაზეების უბანში სტადიონის 

შემოსაღობად 2.8 მმ-იანი ლითონის 

მავთულბადე, ლითონის მავთული, 50 მმ-იანი 

ლითონის მილი, 100 მმ-იანი ლითონის მილი, 50 

მმ-იანი ლითონის კუთხოვანა, მილების 

ჩასაბეტონებლად ცემენტი, შებენი ტრანსპ. 

ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოს ბოძებისთვის 

საღებავი, ლითონის შესად. ელექტროდი, 

შემოღობისთვის გამომწვარი მავთული, 

შემოღობისთვის დახერხილი ფიცარი, 18 მმ-იანი 

ლითონის არმატურა, ბაბუაძეების უბანში წყაროს 

მოსაპ ცემენტი.შებენი 

ტრანსპორტირებით,ცერცვაძეების უბანში წყაროს 

მოსაპ. ცემენტი, შებენი ტრანსპორტირებით. 

  16387 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   12349 

  სულ ჯამი   44105 

  ქ ვ ე დ ა ს ა ქ ა რ ა     

  

ქვედა საქარის თემში საუბნო გზების სარეაბ 

სამუშაოები   
19413 

  

ქვედა საქარის თემში გურულების წყაროს სარეაბ 

სამუშაოები   
5671 

  

ქვედა საქარის თემში სოფ ჭალატყეში საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები   
7475 

  

ქვედა საქარის თემში სოფ არგვეთაში საუბნო 

გზების სარეაბ სამუშაოები   
12851 

  

სოფ ჭალატყეში ცენტრში წყაროს 

რეაბილიტაციისთვის ცემენტი, სტადიონისთვის 

2.4 მმ-იანი ლითონის მავთულბადე, ლითონის 

მავთული, ბოძების ჩასაბეტონებლად ცემენტი, 

შებენი ტრანსპორტირებით, 50 მმ-იანი და 100 მმ-

იანი ლითონის მილები, რკინის კუთხოვანა.   

1233 
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არგვეთაში სხვასხვა სამუშაოებისათვის მასალები: 

დედახვთისას ეკლესისთან წყაროს 

მოსაპირკეთებლად ცემენტი, სტადიონის 

შესაკეთებლად 2.4 მმ-იანი ლითონის 

მავთულბადე, საორის დასახლებაში სტადიონის 

შემოსაღობად 2.4 მმ-იანი მავთულბადე, 

ლითონის მავთული, 50 მმ-იანი ლითონის მილი, 

50 მმ-იანი ლითონის კუთხოვანა, ცემენტი, შებენი 

ტრანსპორტირებით, მილების შესარებად 

სარებავი, კარების ბადეები, სოფლის ცენტრში 

საქანელა, სოფლის საუბნო გზების 

დაგრეიდერება, დედახვთისას ეკლესიასთან 

მისასვლელი გზაზე ბოგირის რეაბ-თვის ცემენტი.   

4985 

  

ქვ/საქარაში განგეობის ღობის შესაკეთებლად 

ლითონის მოტუთიებული ეკლიანი მავთული.   
120 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   20300 

  სულ ჯამი   72048 

  ქ ვ ე დ ა ს ა ზ ა ნ ო     

  

ქვედა საზანოს თემში საუბნო გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები   
12799 

  

ქვედა საზანოს თემში სოფელ შიმშილაქედში 

საუბნო გზების სარეაბ. სამუშაოები.   
6412 

  

ქვედა საზანოს თემში შიმშილაქედში 

ჭანტურიძეების უბანში ლითონის ცხაურის 

მოწყობა.   

1837 

  

ქვედა საზანოში თემში სოფელ სასახლის ცენტრ. 

გზის სარეაბ სამუშაოები.   
9805 

  

ქვედა საზანოს თემში ტყლაპის ცენტრ. Gზის 

სარეაბ. სამუშაოები.   
17653 

  

სოფელ სასახლეში წყალსადენის სარეაბ. 

მასსალები: მდივნები-კუპატაძეების უბანსი 32 მმ-

იანი წყლის პლასტმასის მილები, ცემენტი, 

ხიხაძეების უბანში წყალსადენის შენობის 

სახურავებისთვის შიფერი   

1350 

  

შიმშილაქედში გიგაშვილიების უბნის 

წყალმომარაგებისთვის 40 მმ-იანი პლასმაის 

მილი, მაჩიტიძეების უბანში ეკლესიისკენ 

ასასვლელი ბოგირისათვის ცემენტი.   

890 

  

ჭანტურიძე ლუტიძეების უბანში 

წყალმომარაგებისათვის წყლის ტუმბო, ლელაძე-

მეგრელიშვილების უბანში 

წყალმომარაგებისთვის წყლის ტუმბო, სამხარაზე-

ლელაძეების უბანში წყალმომარაგებისთვის 32 

მმ-იანი წყლის პლასტმასის მილი, არაბიძე-

კობახიძეების უბანში წყალსადენისთვის ცემენტი, 

ნებიერიძეების უბანში საცალფეხო ხიდთან 

ჩასასვლელი მოსაწყობად ცემენტი, ხის მასალა-

ფიცარი, შერგელაშვილების უბანში 

წყალმომარაგებისთვის 32 მმ-იანი წყლის 

პლასტმასის მილი.   

6425 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   22417 

  სულ ჯამი   79588 

  ზ ო რ ვ ე თ ი     

  

ზორვეთის თემში ცენტრ საუბნო გზების რეაბ-

თვის ხრეში ტრანსპორტირებით   
21672 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   8378 

  სულ ჯამი   30050 

  შ ო რ ა პ ა ნ ი     
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შორაპანში ფარნავაზის ქუჩის საცხ. ბინებთან 

დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები.   

19745 

  მძიმე ტექნიკის კერძოდ გრეიდერის შესაძენად.   7750 

  სულ ჯამი   27495 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №5 – ვებგვერდი, 
10.03.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 მარტის დადგენილება №11 – ვებგვერდი, 
01.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 
20.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 
13.05.2011წ. 
 

დანართი 5 

გარემოს დაცვა 
 

   

№ ობიექტის დასახელება კოდი თანხა 

I 
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის 

სერვისცენტრი 
7051 433000.00 

II 

საკანალიზაციო სისტემა (ჩამდინარე წყლები) 

გამგეობის გარე საკანალიზაციო ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

  3300.00 

  

ჯ ა მ ი 

  

436300.00 

 

 

 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 
01.02.2011წ.  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №5 – ვებგვერდი, 
10.03.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28 მარტის დადგენილება №11 – ვებგვერდი, 
01.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 
20.04.2011წ. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 
13.05.2011წ. 
 

დანართი №6 

საბინაო კომუნალური მეურნეობა 

I 
ბინათმშენებლობა 7061 

32800.00 
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მათ შორის: მეგობრობის ქუჩა №11-ში 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება 
  

4464.00 

  

შათირიშვილის ქუჩა №13-ში სახლის 

ამხანაგობისათვის 500 კგ ცემენტი 
  

110.00 

  

ბიბილაშვილის ქუჩა №11-ში საცხოვრებელი 

სახლის გამაგრებითი სამუშაოები 
  

13383.00 

   ლიფტების რეაბილიტაცია, მათ შორის:     

  

კეკელიძის ქუჩა №5-ის საცხოვრებელ სახლში 

ლიფტის რეაბილიტაცია 
  

8572.00 

  

შათირიშვილის ქუჩა №27 სახლის ლიფტის 

რეაბილიტაცია 
  

6107.00 

II 
კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7062 

259500.00 

        

III 
წყალმომარაგება 7063 7015.00 

  

მათ შორის ჩხეიძის ქუჩაზე სასმელი წყლისათვის 

ჭის რეაბილიტაცია 
  5425.00 

 

შორაპანში გაჩეჩილაძეების უბანში 

წყალსადენისათვის წყლის საჰაერო საკაბელო 

სადენი 

 1590,00 

IV 
გარე განათება: 7064 8800.00 

        

  სულ ჯ ა მ ი   308115,00 

 


