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sajarooba dRevandeli xelisuflebis Cveulebriovi samuSao procesia, xaSuris municipalitetis sakrebulo da 
municipalitetis gamgeoba nebismier dokuments _ iqneba  es dadgenileba Tu romelime normatiuli aqti, sajarod 
acnobs raionis mosaxleobas. am dReebSi municipalitetis gamgeobis safinanso-sabiujeto samsaxurma daamTavra 
muSaoba 2015 wlis raionis mTavar safinanso dokumentze da dRes Cveni mkiTxveli da farTo sazogadoeba TviTon 
gaecnoba mis proeqts. dReidan nebismier  moqalaqes eqneba SesaZlebloba gamoTqvas Tavisi SeniSvnebi Tu winadadebe-
bi raionis biujetis Sesaxeb. nebismieri SeniSvna da winadadeba ki maT unda miawodon municipalitetis sakrebulos.

ganmartebiTi baraTi
xaSuris municipalitetis 2016 wlis 

biujetis  proeqtis Sesaxeb

      warmodgenili proeqtiT, xaSuris municipalitetis 2016 wlis biuje-
tis proeqtis moculoba gansazRvrulia 10 205 700 laris odenobiT, rac 
920 500 lariT aRemateba 2015 wlis damtkicebuli biujetis maCvenebels. 
        2016 wlis biujetis proeqtiT, Semosulobebi  dagegmilia 10 

205 700 laris odenobiT,  maT Soris gadasaxadebi (saSemosavlo da 
qonebis gadasaxadi) dagegmilia 2 850 000 lari, gaTanabrebiTi tran-
feri – 4  986 700 lari, miznobrivi transferi delegirebuli ufle-
bamosilebis gansaxorcieleblad – 229 000 lari, sxva  Semosavlebi -1 
990 000 lari, xolo arafinansuri aqtivebis kleba (Semosavali privat-
izaciidan) – 150 000 lari, aRniSnuli Semosulobebi, ZiriTadad, dage-
gmilia 2015 wlis Semosulobebis faqtobriv maCveneblebze dayrdno-
biT da saqarTvelos finansTa saministros 2014  wlis  5 oqtombris 
#04-03/104468  werilis Sesabamisad,  gadasaxdelebi  (xarjebi da ara-
finansuri aqtivebis zrda) dagegmilia 10 205 700 laris odenobiT. 
ekonomikuri klasifikaciis mixedviT, biujetis gadasaxdelebi Semde-

gi saxiT aris warmodgenili:
   Sromis anazRaureba _ 1 834  600 lari;
   saqoneli da momsaxureba _ 933 100 lari;
   subsidiebi _ 4  796 200
   socialuri uzrunvelyofa _  631 000 lari;
   sxva xarjebi  _  516 900 lari;
   arafinansuri aqtivebis zrda   _ 1 493 900 lari.
  xolo funqcionaluri klasifikaciis mixedviT xarjebis da arafi-

nansuri aqtivebis zrda  gadanawilda Semdegi saxiT:
  saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureoba  _ 2 350 200 lari;
  Tavdacva   _ 214  000 lari;
  ekonomikuri saqminaoba   _ 490 000lari;                     
  garemos dacva  _ 946 000  lari; 
  sabinao komunaluri meurneoba  _ 1 502 600 lari;                    
  janmrTelobis dacva    _ 195 000 lari;
  dasveneba, kultura da religia   _ 1 785 000 lari;
  ganaTleba  _ 1 781 400 lari;                                      
  socialuri dacvaA_ 941 500 lari.   
     2015 wlis damtkicebuli biujetis maCveneblebTan  SedarebiT 2016 

wlis biujetis proeqtiT warmodgenili  ZiriTadi parametrebi  gaz-
rdilia calkeuli programebisa da RonisZiebebis mixedviT.  kerZod:
          2016 wlis biujetiT, xaSuris municipalitetis sagzao infras-

truqturis programis dasafinanseblad gaTvaliswinebulia 300 000 lari,  
xaSuris municipalitetis dasaxlebebSi quCebis ganaTebis sistemebis 
movla-Senaxvis programis dasafinanseblad - 260 000 lari, xaSurSi da 
daba suramSi centraluri quCebis dagva-dasufTavebis, bordiurebisa da 
kiuvetebis gawmendis, xaSuris municipalitetze gamavali gzatkecilis 
mimdebare teritoriebis gasufTavebis, xaSuris, daba suramis da soflebis 
teritoriidan sayofacxovrebo narCenebis gatanis RonisZiebebis pro-
gramis dasafinanseblad  - 896 000 lari, xaSuris municipalitetSi sasaf-
laoebis movla-patronobis uzrunvelyofisa da saritualo momsaxurebis 
xelSewyobisaTvis programis dasafinanseblad - 70 000 lari, umeTvaly-
ureod darCenili cxovelebis izolaciisaTvis - 35 000 lari, gamwvanebis 
da mwvane nargaobebis movla-Senaxvis, municipalitetis teritoriaze 
arsebuli sportuli moednebis da dasasvenebeli parkebis keTilmowyo-
bisa da movla-patronobis  programis dasafinanseblad - 270 000 lari,
     gazrdilia agreTve  xaSuris municipalitetSi skolamdeli aRz-

rdis sferoSi gansaxorcielebeli RonisZiebebis programis dafinanse-
ba, programa vrceldeba 13 sabavSvo baRze, sadac skolamdel ganaT-
lebas iRebs 1739 aRsazrdeli, aRniSnuli programis dasafinanseblad  
2016 wlis biujetSi gaTvaliswinebulia 1 321 000 lari. 
        xaSuris municipalitetis skolisgareSe saxelovnebo sagan-

manaTleblo sferoSi gansaxorcielebeli programis dasafinanseblad 
gaTvaliswinebulia 188 800 lari,  aRniSnuli programa moicavs xaSuris, 
suramis da qviSxeTis samusiko skolebis dafinansebas, sadac moswavle-
Ta kontigenti Seadgens 464  moswavles, erTi moswavle  yovelTviurad 
finansdeba 26 lariT,  samive samusiko skolis gaTbobis dasafinanseb-
lad gaTvaliswinebulia 14  500 lari, aseve xaSuris samusiko skolaSi 
funqcionirebs qarTuli galobisa da xalxuri simReris saswavleblis 
funqcionirebis xelSewyobis qveprograma, romelic finansdeba 24  000 
lariT, xolo simebiani kvartetis funqcionirebis xelSewyobis qvepro-
grama finansdeba 5 520 lariT 
        municipalitetis mTel teritoriaze, axalgazrda TaobaSi 

cxovrebis jansaRi wesis damkvidrebisa da maTi fizikuri aRzrdis 

mizniT 295 400 lariT dafinansdeba xaSuris kompleqsuri sasporto 
skola, sadac sportis Tormet ZiriTad saxeobaSi    (fexburTi, ka-
laTburTi, qarTuli Widaoba, Widaoba-Ziudo, Widaoba-sambo, Tavi-
sufali Widaoba, Wadraki, CogburTi, batutze xtoma, Zalosnoba, ragbi, 
berZnul-romauli Widaoba)  varjiSobs 1370  bavSvi. 2016 wlis biu-
jetiT gaTvaliswinebulia agreTve Semdegi programebis dafinanseba:
   sportuli RonisZiebebis programa - 278 500 lariT;
   kulturuli RonisZiebebis programa - 130 000 lariT;
   axalgazrduli RonisZiebebis programa- 20 000 lariT;
  Semoqmed bavSvTa ganviTarebis xelSewyobis programa - 66 500 lar-

iT;
  muzeumebis ganviTarebis xelSewyobis programa - 156 000 lariT;
   biblioTekis ganviTarebis xelSewyobis programa -  130 100 lariT;
    xelovnebis ganviTarebis xelSewyobis programa - 196 500 lariT;
    sagamomcemo saqmianobis xelSewyoba - 39 700 lariT;
    religiuri,     organizaciebis xelSewyobis programa finansdeba 

50 000 lariT;
     delegirebuli uflebamosilebebis gansaxorcieleblad, saxelm-

wifo biujetiT gaTvaliswinebuli miznobrivi transferidan 2016 wlis 
biujetiT, dagegmilia  samxedro aRricxvisa da gawvevis samsaxuris 
funqcionirebisaTvis auicilebeli xarjebis dafinanseba 134  000 lar-
iT da jandacvis programebisa da RonisZiebebis dafinanseba 95 000 
lariT.
    2016 wlis biujetiT dagegmilia agreTve socialu-

ri paketis dafinanseba  941 500 lariT, aRniSnuli pake-
ti  Sedgeba Semdegi programebisa da RonisZiebebisagan:
   umweoTa ufaso kvebis municipaluri programa -135 000    lari; 
   asi da meti wlis uxucesTa erTjeradi  daxmarebebi - 3 000 lari;
   SezRuduli SesaZleblobis mqone moswavleTa socialuri momsax-

urebis programa - 37  700 lari; 
      teritoriuli mTlianobisaTvis mebrZolTa, omis veteranTa erT-

jeradi daxmarebebi, daRupulTa da omis Semdgom gardacvlil meomar-
Ta xsovnis ukvdavyofis xarjebi - 30 000 lari; 
      saomari moqmedebebis Sedegad devnilTa yofa_cxovrebis 

pirobebis mowesrigebisa da maTi socialuri dacvis sxva RonisZiebebi 
30 000 lari;
    saxelovnebo skolebis moswavleebis ufaso momsaxurebis pro-

grama - 22 800 lari, programa  vrceldeba saxelovnebo skolebis 
(xaSuri, surami, qviSxeTi) 190 moswavleze, erT moswavleze yovelTvi-
urad gaTvaliswinebulia 12 lari,  kontigenti moicavs ltolvilebs 
da socialurad daucvelTa erTian bazaSi registrirebuli ojaxis 
moswavleebs;
     sarituali momsaxurebis programa  5 000 lari;
      konfliqtis zonis mimdebare da mTiani soflebis sajaro skolebis 

pedagogebis ufaso mgzavrobis uzrunvelyofis programa  20 000 lari;
    municipalitetis teritoriaze mcxovreb moqalaqeTa sxvadasxva 

saxis socialuri daxmarebebis mizniT gansazRvrulia 658 000 lari; 
         2016 wlis biujetiT dagegmilia agreTve mTeli rigi infra-

struqturuli proeqtebis dafinanseba, kerZod dafinansdeba samxedro 
aRricxvisa da gawvevis samsaxuris Senobis reabilitacia - 80 000 
lariT, xaSurSi da daba suramSi sakanalizacio sistemis mowyoba -re-
abilitacia - 50 000 lariT, sportuli moednebisa da skverebis keTilm-
owyobis samuSaoebi - 170 000 lariT, samSeneblo samuSaoebis zedamxed-
velobis, saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciisa da eqspertizis 
xarji - 120 000 lariT, daba suramSi samusiko skolis reabilitacia - 
100 000 lariT, xaSurSi kulturis saxlis reabilitacia - 200 000 lar-
iT, daba suramSi poliklinikis reabilitacia 100 000 lariT, mravalbin-
iani sacxovrebeli saxlebis saxuravis mowyoba 70 000 lari, soflebSi 
(xcisi, axalSeni, patara flevi) wylis sistemebis mowyoba-reabilitacia 
280 000 lariT, dasruldeba sofel qviSeTSi sabavSvo baRisa da #3 
sabavSvo baRis samSeneblo-sareabilitacio samuSaoebi, aseve dafi-
nansdeba soflis sabavSvo baRebis reabilitacia, risTvisac biujetSi 
gaTvaliswinebulia 393 900 lariT.  
    Aamrigad, biujetis saSemosavlo nawilSi arsebulma resursebma 

mogvca  am etapze warmodgenili programebis da RonisZiebebis da-
finansebis SesaZlebloba, romlebic wlis ganmavlobaSi gaizrdeba 
saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan da 
soflis mxardaWeris programis farglebSi saxelmwifo biujetidan 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebisaTvis Tanxis  gamoyofis Sem-
deg. 

marina gelaSvili,
xaSuris municipalitetis gamgeobis

sabiujeto samsaxuris ufrosi
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xaSuris municipalitetis 2016 wlis biujetis  proeqti
muxli I. xaSuris municipalitetis biujetis balansi

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

შემო სავლები 13 792.1 13 330.2 3 715.7 9 614.5 10 055,7 0,0 10 055,7

გადასახადები 1 937.1 1 500.0 0,0 1 500.0 2 850.0 0,0 2 850.0

გრ ანტები 10 066.8 10 191.4 3 715.7 6 475.7 5 215.7 0,0 5 215.7

სხვა შემო სავლები 1 788.2 1 638.8 0,0 1 638.8 1 990,0 0.0 1 990,0

ხარ ჯები 9 348.5 8 761.5 272.5 8 489.0 8 711.8 0,0 8 711.8

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 2 149.7 1 641.8 0,0 1 641.8 1 834.6 0,0 1 834.6

    საქო ნელი და      მო მსახურ ება 1 712.0 1 250.7     86.3 1 164.4 933.1 0,0 933.1

სუბსიდიები 2 919.0 3 986.5 0,0 3 986.5 4 796.2 0,0 4 796.2

გრ ანტები 0,0 510.6 0,0 510.6 0.0 0,0 0.0

სო ციალურ ი უზრ უნველყო ფ ა 2 289.8 705.0 0,0 705.0 631.0 0,0 631.0

სხვა ხარ ჯები 277.9 667.0 186.2 480.8 516.9 0,0 516.9

საო პერ აციო  სალდო 4 443.6 4 568.6 3 443.2 1 125.4 1 343,9 0,0 1 343,9
არ აფ ინანსურ ი აქტივების 
ცვლილება

2 693.7 7 126.0 4 678.2 2 447.9 1 343,9 0,0 1 343,9

ზრ და 2 783.5 7 274.7 4 678.2 2 596.5 1 493,9 0,0 1 493,9

კლება 89.8 148.6 0 148.6 150.0 0,0 150.0

მთლიანი სალდო 1 749.9 -2 557.4 -1 235.0 -1 322.4 0,0 0,0 0,0
ფ ინანსურ ი აქტივების 
ცვლილება

1 749.9 -2 561.7 -1 235.0 -1 326.7 0,0 0,0 0,0

ზრ და 1 749.9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპო ზიტები 1 749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 0,00 2 561.7 1 235.0 1 326.7 0,0 0,0 0,0

ვალუტა და დეპო ზიტები 0,00 2 561.7 1 235.0 1 326.7 0,0 0,0 0,0

ვალდებულების ცვლილება 0,00 -4,3 0,00 -4,3 0,0 0,0 0,0

კლება 0,00 4,3 0,00 4,3 0,0 0,0 0,0

საშინაო 0,00 4,3 0,00 4,3 0,0 0,0 0,0

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dasaxeleba
2014 

წლის 
ფ აქტი

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შო რ ის

სულ

მათ შო რ ის
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2014 
წლის 

ფ აქტი

წლიური 
სა ხელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდა ნ 
გა მოყოფილი 
ტრა ნსფერებ

ი

სა კუთა რი 
შემოსა ვლები

წლიური 
სა ხელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდა ნ 
გა მოყოფილი 
ტრა ნსფერებ

ი

სა კუთა რი 
შემოსა ვლები

შემო სულო ბები 13 881,9 13 478,8 3 715,7 9 763,1 10 205,7 0 10 205,7

შემოსავლები 13 792,1 13 330,2 3 715,7 9 614,5 10 055,7 0 10 055,7

არაფინანსური 
აქტივების კლება

89,8 148,6 0 148,6 150 0 150

ფინანსური აქტივების 
კლება (ნაშთის 
გამოკლებით)

0 0 0 0 0 0 0

ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0

გადასახდელები 12 132,0 16 040,5 4 950,7 11 089,8 10 205,7 0 10 205,7

ხარჯები 9 348,5 8 761,5 272,5 8 489,0 8 711,8 0 8 711,8

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა

2 783,5 7 274,7 4 678,2 2 596,5 1 493,9 0 1 493,9

ფინანსური აქტივების 
ზრდა (ნაშთის 
გამოკლებით)

0 0 0 0 0 0 0

ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0

ნაშთის ცვლილება 1 749,9 -2 561,7 -1 235,0 -1 326,7 0 0 0

დ ა ს ა ხ ე  ლ ე  ბ ა

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ

მათ შო რ ის

სულ

მათ შო რ ის

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

შემო სავლები 13 792,1 13 330,2 3 715,7 9 614,5 10 055,7 0 10 055,7

გადასახადები 1 937,1 1 500,0 0 1 500,0 2 850,0 0 2 850,0

გრ ანტები 10 066,8 10 191,4 3 715,7 6 475,7 5 215,7 0 5 215,7

სხვა 
შემო სავლები

1 788,2 1 638,8 0 1 638,8 1 990,0 0        1 990,0

დასახელება
2014 
წლის 
ფ აქტი

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შო რ ის

სულ

მათ შო რ ის

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

გადასახადები 1 937,1 1 500,0 0 1 500,0 2 850,0 0 2 850,0
საშემო სავლო  
გადასახადი

 0.0 0.0  0.0 0.0  1 400,0 0.0  1 400,0

ქო ნების 
გადასახადი

1 937,1 1 500,0 0 1 500,0 1 450,0 0 1 450,0

საქარ თველო ს 
საწარ მო თა 
ქო ნებაზე 
(გარ და მიწისა)        

799,2 850 0 850 800 0 800

უცხო ურ  
საწარ მო თა 
ქო ნებაზე 
(გარ და მიწისა)

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ფ იზიკურ  
პირ თა 
ქო ნებაზე 
(გარ და მიწისა)

36,2 5 0 5 5 0 5

სასო ფ ლო -
სამეურ ნეო  
დანიშნულების 
მიწაზე                               

193,5 165 0 165 165 0 165

არ ასასო ფ ლო -
სამეურ ნეო  
დანიშნულების 
მიწაზე                                           

908,2 480 0 480 480 0 480

სხვა 
გადასახადები 
ქო ნებაზე

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სხვა გადასახადები 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

დასახელება
2014 
წლის 

ფ აქტი

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შო რ ის

სულ

მათ შო რ ის

muxli 2. municipalitetis biujetis Semosulobebi, gadasaxdelebi da naSTis cvlileba
ganisazRvros municipalitetis biujetis Semosulobebi, gadasaxdelebi da naSTis cvlileba TandarTuli redaqciiT

muxli 3. municipalitetis biujetis Semosavlebi
ganisazRvros municipalitetis biujetis Semosavlebi 10055,7  aTasi laris odenobiT

muxli 4. municipalitetis biujetis gadasaxadebi
ganisazRvros municipalitetis biujetis gadasaxadebi 2850,0 aTasi laris odenobiT.
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გრ ანტები 10 066,8 10 191,4 5 215,7

საერ თაშო რ ისო  
ო რ განიზაციებიდან და სხვა 
ქვეყნის მთავრ ო ბიდან მიღ ებული 
გრ ანტები

0.0 0.0 0.0

სახელმწიფ ო  ბიუჯეტიდან 
გამო ყო ფ ილი ტრ ანსფ ერ ი

10 066,8 10 191,4 5 215,7

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრ ანსფ ერ ები

6 397,5 6 475,7 5 215,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი 6 168,5 6 246,7 4 986,7
   მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად

229 229 229.0

ფ ო ნდებიდან გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

3 669,3 3 715,7 0

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან 
გამოყოფილი თანხები

2 740,8 2 860,5 0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 858,9 855,2 0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0 0.0 0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

69,6 0.0 0

დასახელება
2014  
წლის 

ფ აქტი

2015  
წლის 
გეგმა

2016  
წლის 
გეგმა

სხვა შემო სავლები 1 788,2 1 638,8 1 990,0

შემო სავლები საკუთრ ებიდან 203 273 400

პრ ო ცენტები 63,9 60 100

დივიდენდები 0 0.0 0

რ ენტა 139,1 213 300
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის                     

137 210 296

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 
მართვაში (უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,1 3 4

საქო ნლისა და მო მსახურ ების 
რ ეალიზაცია

398,5 376,5 390

ადმინისტრ აციული 
მო საკრ ებლები და 
გადასახდელები

397,6 375 390

სანებართვო მოსაკრებელი 34 25 30

სატენდერო მოსაკრებელი 0 0.0 0.0
სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი

0 0 0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 185,7 150 160
ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

177,9 200 200

არ ასაბაზრ ო  წესით გაყიდული 
საქო ნელი და მო მსახურ ება

0,8 1,5 0

შემოსავალი მომსახურების 
გაყიდვიდან

0,8 1,5 0

ჯარ იმები, სანქციები და 
საურ ავები 

1 153,7 983,3 1 200,0

ნებაყო ფ ლო ბითი ტრ ანსფ ერ ები, 
გრ ანტების გარ ეშე

0 0 0

შერ ეული და სხვა 
არ აკლასიფ იცირ ებული 
შემო სავლები

33 6 0

დასახელება
2014  
წლის 

ფ აქტი

2015  
წლის 
გეგმა

2016  
წლის 
გეგმა

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

ხარჯე ბი 9 348,5 8 761,5 272,5 8 489,0 8 711,8 0,0 8 711,8
შრ ო მის 
ანაზღ აურ ება

2 149,7 1 641,8 0,0 1 641,8 1 834,6 0,0 1 834,6

საქო ნელი და 
მო მსახურ ება

1 712,0 1 250,7 86,3 1 164,4 933,1 0,0 933,1

სუბსიდიები 2 919,0 3 986,5 0,0 3 986,5 4 796,2 0,0 4 796,2

გრ ანტები 0,0 510,6 0,0 510,6 0,0 0,0 0,0
სო ციალურ ი 
უზრ უნველყო ფ
ა

2 289,8 705 0,0 705 631 0,0 631

სხვა ხარ ჯები 277,9 667 186,2 480,8 516,9 0,0 516,9

 
2014  
წლის 

ფ აქტი

2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შო რ ის

სულ

მათ შო რ ის

დასახელება

საერ თო  დანიშნულების 
სახელმწიფ ო  მო მსახურ ება

73,3 53,8 0

თავდაცვა,  
საზო გადო ებრ ივი წესრ იგი 

და უსაფ რ თხო ება
0 0 80

ინფ რ ასტრ უქტურ ის 
მშენებლო ბა, 

რ ეაბილიტაცია და 
ექსპლო ატაცია

2 692,5 5 632,7 620

განათლება 0 1 318,8 393,9
კულტურ ა, რ ელიგია, 

ახალგაზრ დო ბის 
ხელშეწყო ბა  და სპო რ ტი

10,1 247 300

მო სახლეო ბის 
ჯანმრ თელო ბის დაცვა და 

სო ციალურ ი 
უზრ უნველყო ფ ა

7,6 22,4 100

ს უ ლ 2 783,5 7 274,7 1 493,9

2014 
წლის 

ფ აქტი

2015 
წლის 
გეგმა

2016 
წლის 
გეგმა

2014 
წლის
ფ აქტი

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 
კლება

89,8 148,6 150

ძირ ითადი აქტივები 27,7 0 0.0
არ აწარ მო ებული 
აქტივები

62,1 148,6 150

მიწა 62,1 148,6 150

დ ა ს ა ხ ე  ლ ე  ბ ა
2015 

წლის 
გეგმა

2016 
წლის 
გეგმა 

fu
nq c .
 

ko
di

701
საერ თო  დანიშნულების 
სახელმწიფ ო  მო მსახურ ება

2 485,7 2 196,6 2 350,2

7011

აღ მასრ ულებელი და 
წარ მო მადგენლო ბითი 
ო რ განო ების საქმიანო ბის 
უზრ უნველყო ფ ა, ფ ინანსურ ი 
და ფ ისკალურ ი საქმიანო ბა, 
საგარ ეო  ურ თიერ თო ბები

2 442,4 2 193,2  2 350,2

70111

აღ მასრ ულებელი და 
წარ მო მადგენლო ბითი 
ო რ განო ების საქმიანო ბის 
უზრ უნველყო ფ ა

2 442,4 2 166,1 2 320,2

70112
ფ ინანსურ ი და ფ ისკალურ ი 
საქმიანო ბა

0 27,1 30

7016
           ვალთან დაკავშირ ებული 
ო პერ აციები

30,3 0 0

7018

სხვა არ აკლასიფ იცირ ებული 
საქმიანო ბა საერ თო  
დანიშნულების სახელმწიფ ო  
მო მსახურ ებაში

13 3,4 0

702 თავდაცვა 143,9 139 214

703
საზო გადო ებრ ივი წესრ იგი და 
უსაფ რ თხო ება

412,5 506 0

7031
პო ლიციის სამსახურ ი და 
სახელმწიფ ო  დაცვა

0 0 0

7032 სახანძრ ო -სამაშველო  სამსახურ ი 412,5 506 0

704 ეკო ნო მიკურ ი საქმიანო ბა 2 824,9 5 633,2 490

დასახელება
2014 
წლის 

ფ აქტი

2015 
წლის 
გეგმა

2016  
წლის 
გეგმა

muxli 5. municipalitetis biujetis 
grantebi

ganisazRvros municipalitetis biuje-
tis grantebi 5215,7  aTasi laris odenobiT.

muxli 6. municipalitetis biujetis 
Semosavlebi

ganisazRvros municipalitetis biuje-
tis sxva Semosavlebi 1990,0 odenobiT.

muxli 7. municipalitetis biujetis xarjebi
ganisazRvros municipalitetis biujetis xarjebi 8711,8 aTasi laris odenobiT.

muxli 8. municipalitetis biujetis arafinansuri aqtivebis
 cvlileba

ganisazRvros municipalitetis biujetis arafinansuri aqtivebis cvlileba 1343,9 aTa-
si laris odenobiT, maT Soris:
a) ganisazRvros municipalitetis biujetis arafinansuri aqtivebis zrda 1493,9 aTasi 

laris odenobiT.

b) ganisazRvros municipalitetis biujetis arafinansuri aqtivebis kleba 150,0 aTasi 
laris odenobiT.

muxli 9.  municipalitetis biujetis xarjebisa da arafinansuri aqtivebis 
zrdis funqcionaluri klasifikacia.
ganisazRvros municipalitetis biujetis xarjebisa da arafinansuri aqtivebis zrda fun-
qcionalur WrilSi, TandarTuli redaqciiT.



7042
სო ფ ლის მეურ ნეო ბა, სატყეო  
მეურ ნეო ბა, მეთევზეო ბა და 
მო ნადირ ეო ბა

715,4 1 885,6 0

70421 სო ფ ლის მეურ ნეო ბა 715,4 1 885,6 0

7045 ტრ ანსპო რ ტი 1 189,3 2 427,3 300

70451
საავტო მო ბილო  ტრ ანსპო რ ტი და 
გზები

1 189,3 2 427,3 300

7049
სხვა არ აკლასიფ იცირ ებული 
საქმიანო ბა ეკო ნო მიკის სფ ერ ო ში

920 1 320,3 190

705 გარ ემო ს დაცვა 865,7 1 053,0 946

7051
ნარ ჩენების შეგრ ო ვება, 
გადამუშავება და განადგურ ება

627,5 727,2 896

7052 ჩამდინარ ე წყლების მარ თვა 238,2 325,8 50

706 საბინაო -კო მუნალურ ი მეურ ნეო ბა 989,7 1 263,6 1 502,6

7061 ბინათმშენებლო ბა 12,8 18,5 70

7062
კო მუნალურ ი მეურ ნეო ბის 
განვითარ ება

0 3 0

7063 წყალმო მარ აგება 325,5 219,6 307,6

7064 გარ ე განათება 499,7 701,5 620

7066
სხვა არ აკლასიფ იცირ ებული 
საქმიანო ბა საბინაო -
კო მუნალურ  მეურ ნეო ბაში

151,6 321 505

707 ჯანმრ თელო ბის დაცვა 96,9 112,4 195

7074
საზო გადო ებრ ივი ჯანდაცვის 
მო მსახურ ება

96,9 112,4 195

708 დასვენება, კულტურ ა და რ ელიგია 1 135,2 1 641,0 1 785,0

7081
მო მსახურ ება დასვენებისა და 
სპო რ ტის სფ ერ ო ში

444,1 506,6 573,9

7082
მო მსახურ ება კულტურ ის 
სფ ერ ო ში

636,8 1 032,5 1 141,1

7084
რ ელიგიურ ი და სხვა სახის 
საზო გადო ებრ ივი საქმიანო ბა

54,3 102 70

709 განათლება 976,9 2 480,3 1 781,4

7091 სკო ლამდელი აღ ზრ და 916,7 2 383,6 1 714,9

7092 ზო გადი განათლება 0 0 0

70923 საშუალო  ზო გადი განათლება 0 0 0

7096
განათლების სფ ერ ო ს დამხმარ ე 
მო მსახურ ება

60,3 96,6 66,5

710 სო ციალურ ი დაცვა 2 200,5 1 011,1 941,5

7102
ხანდაზმულთა სო ციალურ ი 
დაცვა

91,9 89 138

7104
ო ჯახებისა და ბავშვების 
სო ციალურ ი დაცვა

536,1 739,8 718,5

7106
საცხო ვრ ებლით 
უზრ უნველყო ფ ა

0 0 0

7107
სო ციალურ ი გაუცხო ების 
საკითხები, რ ო მლებიც არ  
ექვემდებარ ება კლასიფ იკაციას

39,5 52 60

7109
სხვა არ აკლასიფ იცირ ებული 
საქმიანო ბა სო ციალურ ი დაცვის 
სფ ერ ო ში

1 533,0 130,3 25

სულ 12 132,0 16 036,2 10 205,7

muxli 10. municipalitetis biujetis mTliani saldo
ganisazRvros municipalitetis biujetis mTliani saldo  0,0  aTasi laris 

odenobiT.    

           muxli 11. municipalitetis biujetis finansuri aqtive-
bis cvlileba ganisazRvros municipalitetis biujetis finansu-
ri aqtivebis cvlileba  0,0 aTasi laris odenobiT.

muxli 12. municipalitetis biujetis valdebulebebis 
cvlileba
 ganisazRvros municipalitetis biujetis valdebulebebis cvli-

leba 0.0 aTasi laris odenobiT.

muxli 13. municipalitetis biujetis sarezervo fondi 

municipalitetis biujetiT gauTvaliswinebeli gadasaxdelebis 
dafinansebis mizniT municipalitetis biujetSi Seiqmnas sarezervo 
fondi 30,0 aTasi laris odenobiT da misi gankargva ganxorcieldes 
municipalitetis gamgeblis brZanebebis Sesabamisad.

muxli 14. saxelmwifo biujetidan miRebuli miznobrivi 
transferi
1. delegirebuli uflebamosilebebis gansaxorcieleblad saxelmwifo 
biujetidan miRebuli miznobrivi transferi, 229,0 aTasi lari miimarTos:
a) „sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gan-
sazRvruli uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis 95,0 aTasi lari;
b) „samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb“ da 
„samxedro sarezervo samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonebiT gan-
sazRvruli uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis 134,0 aTasi lari;
2. saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 69-e muxlis safuZvelze wlis gan-
mavlobaSi SesaZlebelia delegirebuli uflebamosilebebis gansax-
orcieleblad gamoyofili miznobrivi transferis am muxlis pirve-
li punqtiT gansazRvrul RonisZiebebs Soris urTierTgadanawileba.

muxli 15. mosaxleobis socialuri uzrunvelyofa
mosaxleobis socialuri uzrunvelyofis programisaTvis gamoyofili 
asignebebis gankargva ganxorcieldes municipalitetis sakrebulos 
mier dadgenili wesis da saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

     Tavi II
xaSuris municipalitetis biujetis prioritetebi da programebi
muxli 16. municipalitetis biujetis prioritetebi da programebi
1. Tavdacva, sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba (programu-
li kodi 02 00)
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis Tavdacvisunarianobis ama-
Rlebis mizniT xorcieldeba wvevamdelTa gawvevis punqtebamde 
transportirebis uzrunvelyofa da sarezervo Zalebis mobilizeba.

a.  qveynis Tavdacvisunarianobis amaRlebis xelSewyoba (program-
uli kodi 02 03)
 saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis Tavdacvisunarianobis amaRlebis 
mizniT      xorcieldeba moswavleTa pirveladi aRricxva, wvevamdel-
Ta gawvevis punqtebamde transportireba da samedicino Semowmeba, aseve 
sarezervo Zalebis mobilizeba. dagegmilia agreTve im Senobis reabil-
itacia, sadac samxedro aRricxvisa da gawvevis samsaxuri mdebareobs. 

2. infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da eqsploatacia 

(programuli kodi 03 00)
municipalitetis ekonomikuri ganviTarebisaTvis aucilebel piro-
bas warmoadgens municipaluri infrastruqturis Semdgomi gaum-
jobeseba,  aRniSnuli mimarTuleba biujetis erT-erTi mTa-
vari prioritetia. prioritetis farglebSi xorcieldeba sagzao 
infrastruqturis movla-Senaxvisa da eqsploataciasTan dakavSirebu-
li xarjebis dafinanseba. mniSvnelovani roli eniWeba agreTve komu-
naluri infrastruqturis ganviTarebas, romlis farglebSic dageg-
milia sanitaruli dasufTaveba da sayofacxovrebo narCenebis gatana,  

a. sagzao infrastruqturis mSenebloba - reabilitacia da 
movla-Senaxva (programuli kodi 03 01)    
programis farglebSi ganxorcieldeba municipalitetis ter-
itoriaze dazianebuli gzebis ormouli SekeTeba da reabil-
itacia,  zamTris sezonze quCebis gawmenda Tovlis safarisagan.

a.a. gzebis mSeneblobis, rekonstruqciisa da movla-Senax-
vis xarjebi (programuli kodi 03 01 01)    
didTovlobis Sedegad mosalodneli garTulebebis Tavidan acilebis 
mizniT, transportisa da qveiTad mosiaruleTa usafrTxo gadaadg-
ilebisaTvis ganxorcieldeba  xaSurSi centraluri quCebis, adgilo-
brivi mniSvnelobis gzebis da municipalitetis dasaxlebasTan damaka-
vSirebeli Sida gzebis gawmenda Tovlis safarisagan, municipalitetis 
teritoriaze dazianebuli gzebis ormouli SekeTeba da mowyoba. 

  b. komunaluri infrastruqturis mSenebloba, reabilita-
cia da eqsploatacia (programuli kodi  03 02)
  programis farglebSi dagegmilia  sanitaruli pirobebis gaum-
jobeseba,  gare ganaTebis sistemebis mowyoba,  sakanalizacio siste-
mebis mowyoba da reabilitacia, aRniSnuli proeqtebis ganxorcieleba 
xels Seuwyobs moqalaqeTa sayofacxovrebo pirobebis gaumjobesebas.

b.a.  gare ganaTebis mowyoba, reabilitacia da eqsploata-
cia (programuli kodi  03 02 01) 
mosaxleobis komfortuli da usafrTxo gadaadgilebisaTvis aucileb-
el pirobas warmoadgens gare ganaTeba, qveprogramis farglebSi daf-
inansdeba gare ganaTebis arsebuli qselis eqsploatacia, movla-Sen-
axva da reabilitacia, rac moicavs gare ganaTebis obieqtebis kvebis 
uzrunvelyofisa da marTvis sistemebis mwyobridan gamosuli ele-
mentebis amocvla-damontaJebas da eleqtroenergiiT uzrunvelyofas.

b.b.  dasufTavebis RonisZiebebi (programuli kodi  03 02 02) 
qveprogramis farglebSi dagegmilia  xaSurSi da daba suramSi central-
uri quCebis dagva-dasufTaveba, bordiurebisa da kiuvetebis gawmenda, xaS-
uris municipalitetze gamavali gzatkecilis mimdebare teritoriebis ga-
sufTaveba,  xaSuris, daba suramis da municipalitetSi Semavali soflebis 
teritoriidan sayofacxovrebo narCenebis gatana da municipalitetis 
teritoriaze dasufTavebis mosakreblis qviTris darigebis momsaxureba. 

b.g.  sakanalizacio sistemis mowyoba da reabilitacia (program-
uli kodi  03 02 03) 
qveprogramis farglebSi dagegmilia  xaSuris da daba sura-
mis teritoriaze sakanalizacio sistemebis mowyoba-reabilitacia. 

b.d.  wylis sistemebis reabilitacia  (programuli kodi  03 02 05)
wyalmomaragebis uzrunvelyofis mizniT dagegmilia, municipalite-
tis teritoriaze wylis sistemebis mowyoba-reabilitacia da wylis 
tumboebis mier moxmarebuli eleqtroenergiis Rirebulebis gadaxda. 

b.e.  umeTvalyureod darCenili cxovelebis izolacia (pro-
gramuli kodi 03 02 10) 
qveprogramis farglebSi dagegmilia  municipalitetis teritoriaze 
gadamdeb daavadebaTa gavrcelebis sawinaaRmdego RonisZiebaTa gatareba 
im cxovelebis mimartT romlebic safrTxes uqmnian sazogadoebis jan-
mrTelobas, teritoriidan maTi izolacia da TavSesafarSi gadayvana.

b.v.   binaTmSenebloba  (programuli kodi 03 02 11) 

qveprogramis farglebSi dagegmilia mravalbini-
ani sacxovrebeli saxlebis saxuravebis  reabilitacia.

g.   keTilmowyobis samuSaoebi (programuli kodi  03 04)
 mniSvnelovani roli eniWeba municipalitetis teritoriis keTilmowyo-
bas da misi iersaxis gaumjobesebas, risTvisac dagegmilia  xaSuris 
gamwvanebis da mwvane nargavebis movla-Senaxvis mizniT gasatarebeli 
RonisZiebebi, sportuli moednebisa da skverebis keTilmowyoba, sasaf-
laoebis mowyobisa da movlis RonisZiebebi. aseve dagegmilia   dRe-
saswaulebis dros   xaSuris gaformebiTi RonisZiebebis dafinanseba.

g.a. qalaqis gamwvanebis da mwvane nargaobebis movla-Senaxvis 
mizniT gasatarebeli RonisZiebebi (programuli kodi  03 04  01) 
qveprogramis farglebSi ganxorcieldeba  xaSurSi arsebuli spor-
tuli moednebis da skverebis  movla-patronoba da dasufTaveba, rac 
moicavs: dekoratiuli bord-buCqebis gasufTavebas xmeli da zedmeti 
totebisagan,  niadagis dabarvas da gasworeba-gafxvierebas, teritori-
is dagva-dasufTavebas da nagvis gatanas, gazonebis da balaxebis gaT-
ibvas  da gatanas,    xaSurSi  arsebuli  xeebis moWra-gadabelvas. 

g.b. sportuli moednebis  da skverebis keTilmowyoba (programuli 
kodi  03 04  02) 
qveprogramis farglebSi dagegmilia municipalitetis teritoriaze 
arsebuli sportuli moednebis da skverebis mowyoba-reabilitacia.  

g.g.  municipalitetis dasaxlebaSi sasaflaoebis mowyobisa 
da movlis RonisZiebebi (programuli kodi  03 04  07)
qveprogramis farglebSi dagegmilia municipalitetis dasaxle-
bebSi arsebuli sasaflaoebis teritoriis SemoRobva.  misasv-
leli da Sida gzebis moxreSva, dasufTaveba da nagvis gatana.
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g.d. samSeneblo samuSaoebis zedamxedvelobis, saproeqto-saxar-
jTaRricxvo dokumentaciisa da eqspertizis xarjebi (programu-
li kodi 03 04  08)
dafinansdeba xaSuris municipalitetis mier gansaxorcielebeli sam-
Seneblo-sareabilitacio samuSaoebisaTvis Sesabamisi saproeqto-sax-
arjTaRricxvo dokumentaciis, zedamxedvelobis da saeqsperto momsax-
urebis Sesyidva.

g.e.   qalaqgaformebiTi RonisZiebebi (programuli kodi  03 04  
10)
qveprogramis farglebSi dagegmilia sxvadasxva  dResas-
waulebis dros qalaqgaformebiTi RonisZiebebis uzrunvelyofa.

3.  ganaTleba  (programuli kodi  04  00) 
skolamdeli ganaTleba warmoadgens municipalitetis erT-erT 
prioritets, romlis farglebSic ganxorcieldeba sabavSvo baRe-
bis funqcionirebisaTvis saWiro xarjebis dafinanseba. pro-
grama mimarTulia Tanamedrove tipis skolamdeli aRzrdis dawe-
sebulebebis Camoyalibebisa da ganviTarebis mxardasaWerad. 

a.  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba  (programuli kodi  04  01) 
municipalitetis erT-erT prioritets skolamdeli aRzrdis dawe-
sebulebebis gamarTuli muSaobisaTvis Sesabamisi pirobebis Seqmna 
warmoadgens, programis farglebSi ganxorcieldeba maTi funqcionire-
bisaTvis saWiro xarjebis dafinanseba da inventariT uzrunvelyofa. 
municipalitetis teritoriaze funqcionirebs 13 sabavSvo baRi, sadac 
skolamdel ganaTlebas iRebs 1739 aRsazrdeli.  programis farglebSi 
dafinansdeba  municipalitetis soflebSi (vaya, xcisi, nabaxtevi, flevi, 
qviSxeTi, tezeri, bijnisi,  CumaTeleTi, waRvli, wromi)  skolamdeli 
aRzrdis alternatiuli  saaRmzrdelo jgufebis funqcionirebis xe-
lSewyoba. dagegmilia agreTve municipalitetis teritoriaze arsebu-
li sabavSvo baRebis sareabilitacio samuSaoebi.

b.  Semoqmed bavSvTa ganviTarebis xelSewyobis RonisZiebebi 
(programuli kodi  04  03) 
aRniSnuli programa xels uwyobs SemoqmedebiTi niWiT dajildoe-
buli bavSvebisa da mozardebis gamovlenas da maT mozidvas sagan-
manaTleblo-saxelovnebo sivrceSi, moswavle-axalgazrdobis dain-
teresebas xelovnebis sxvadasxva dargebiT, saswavlo procesebis 
xelSewyobis mizniT Sesabamisi wreebis funqcionirebis uzrunvely-
ofas, programa moicavs dasaqmebulTa Sromis anazRaurebas da fun-
qcionirebisaTvis ucilebel materialur da finansur mxardaWeras.  

4.  kultura, religia, axalgazrdobis xelSewyoba da sporti  
(programuli kodi  05 00)
municipalitetis erT-erT mniSvnelovan prioritets warmoad-
gens sportuli, kulturuli da axalgazrduli RonisZiebebis xe-
lSewyoba, rac xels Seuwyobs moswavle-axalgazrdobis Cabmas spor-
tis sxvadasxva saxeobebSi da jansaRi cxovrebis wesis damkvidrebas.

a. sportis ganviTarebis xelSewyoba (programuli kodi  05 01)
programis farglebSi dafinansdeba  sportuli skolebi da sportu-
li RonisZiebebi. . 

a.a.  sportuli RonisZiebebis dafinanseba (programuli kodi  05 01 
01)
qveprogramis farglebSi dafinansdeba municipalitetSi sportuli 
RonisZiebebis Catareba sportis sxvadasxva saxeobebSi (fexburTi, ka-
laTburTi, qarTuli Widaoba, Widaoba-Ziudo, Widaoba-sambo, Tavisu-
fali Widaoba, ragbi, Wadraki, CogburTi, Zalosnoba, berZnul-romauli 
Widaoba), municipalitetis warmomadgenelTa monawileoba masobriv 
sportul RonisZiebebSi, pirvelobebsa da CempionatebSi, respubli-
kur turnirebze sportsmenTa mivlineba, saswavlo-sawvrTneli da 
fizikuri momzadebisaTvis Sekrebebis mowyoba, sportsmenTa waxal-
iseba, sportuli RonisZiebebisaTvis materialur-teqnikuri xelSewyo-
ba, xaSuris municipalitetis teritoriaze mdebare soflebSi spor-
tis erovnuli da popularuli saxeobebis ganviTarebis xelSewyoba.

a.b. sportuli skolebis xelSewyoba  (programuli kodi 05 01 
02)  
municipalitetis teritoriaze, axalgazrda TaobaSi cxovrebis jansa-
Ri wesis damkvidrebisa da maTi fizikuri aRzrdis mizniT dafinansdeba 
xaSuris kompleqsuri sasporto skola, sadac sportis Tormet ZiriTad 
saxeobaSi    (fexburTi, kalaTburTi, qarTuli Widaoba, Widaoba-Ziudo, 
Widaoba-sambo, Tavisufali Widaoba, Wadraki, CogburTi, batutze xtoma, 
Zalosnoba, ragbi, berZnul-romauli Widaoba)  varjiSobs 1370  bavSvi.

b.  kulturis ganviTarebis xelSewyoba (programuli kodi 05 
02)
programis farglebSi dafinansdeba saxelovnebo skolebi, biblioTe-
kebi,  kulturis centrebi, muzeumebi da  kulturuli RonisZiebebi, rac 
gavlenas moaxdens axalgazrdobis  gemovnebis daxvewaze  da musi-
kaluri SesaZleblobebis gamovlenaze.      

b.a.  kulturuli RonisZiebebis dafinanseba  (programuli kodi 05 02 01)
programis farglebSi dafinansdeba sxvadasxva RonisZiebebi, romlebic 
xels Seuwyobs axalgazrda Taobis CarTvas municipalitetis yoveldRi-
ur saqmianobasa da mis ganviTarebaSi. programis farglebSi dafinansdeba: 
* 3 marts dedaTa da 8 marts qalTa saerTaSoriso dRisadmi miZRvni-
li RonisZiebebi;
* 9 aprilisadmi miZRvnili RonisZiebis mowyoba;
* 9 maisis  did samamulo omSi gamarjvebis 71 wlisTavisadmi miZ-
Rvnili RonisZiebebi; 
* 26 maiss damoukideblobis dRisadmi miZRvnili RonisZiebebi;
* bavSvTa da mozardTa klasikuri musikisa da sagundo respubli-
kur  da saerTaSoriso festivalebSi monawileoba;
* saswavlo wlis dasrulebisa  da axali saswavlo wlis dawye-
basTan dakavSirebiT kulturuli RonisZiebis Catareba-organizeba;
* 1 ivniss- bavSvTa dacvis saerTaSoriso dRisadmi miZRvnili 
RonisZieba;

* q. novograd-volinskSi qarTveli da ukraineli xalxebis mego-
brobis dResaswaulSi xaSuris inteligenciis monawileoba; 
* qarTveli da ukraineli xalxebis megobrobis dResaswaulis 
“lesiaobis” Catareba-organizebasTan dakavSirebuli xarjebi;
* litvaSi, daZmobilebul qalaq radvilinskSi dagegmil festi-
valSi xaSuris inteligenciis monawileoba;
* belorusiaSi,  daZmobilebul qalaq gorkSi qalaqis dRisadmi 
miZRvnil RonisZiebebSi xaSuris delegaciis monawileoba;
* latviaSi, daZmobilebul qalaq bauskaSi dagegmil festivalSi 
xaSuris delegaciis monawileoba;
* poloneTSi, daZmobilebul qalaq tarnovSi, dagegmil festival-
Si  xaSuris delegaciis monawileoba;
* Teatris dReebis organizeba;
* xaSuris Teatris gastrolebis organizeba;
* 27  seqtemberi-afxazeTis dacemis dResTan dakavSirebuli 
RonisZieba;
* festivalis ,,xaSuri - oqros Semodgoma 2015“ Catarebis organi-
zeba;
* folkloris ganviTarebis xelSewyobis  RonisZiebebi;
* Sexvedra warmatebul xaSurelebTan;
* kino-Cvenebis licenzirebasTan dakavSirebuli xarji;
* sabavSvo-gasarTobi Sou-koncertis mowyoba;
* koncerti qarTuli Sou–biznesis warmomadgenlebis monawileobiT; 
* 2008  wlis 8 agvistos, saqarTvelo–ruseTis, omis xsovnis  
kvireulTan dakavSirebuli RonisZieba;
* 5 oqtombers, maswavleblis dResTan dakavSirebuli RonisZieba;
* 17  oqtombers, veteranTa dResTan dakavSirebuli RonisZieba;
* Soba–axali wlisadmi miZRvnili RonisZiebebis organizeba;
* daba suramSi festival „art genis“ organizeba;
*  sxvadasxva donis kulturuli RonisZiebebi;

b.b.  saxelovnebo skolebi (programuli kodi 05 02 02)
qveprogramis farglebSi finansdeba xaSuris municipalitetSi ar-
sebuli sami samusiko skola,  romlebSic swavlobs 464  moswavle. 
dagegmilia agreTve daba suramis samusiko skolis sareabilitacio 
samuSaoebis dafinanseba. 

b.g. biblioTekebis xelSewyoba (programuli kodi 05 02 03)
qveprogramis farglebSi xorcieldeba municipalitetSi mcxovreb 
mkiTxvelTa swrafi da sruli dakmayofileba maTTvis saWiro infor-
maciiTa da sabiblioTeko dokumentebiT. biblioTekis kulturul faseu-
lobaTa SenarCunebis, gamdidrebis, registraciisa da maTi sagangebo 
reJimiT dacvis xelSewyoba. biblioTekis materialur-teqnikuri bazis 
ganmtkiceba da am mimarTulebiT warmodgenili specialuri programe-
bis mxardaWera,  wignadi fondis Sevseba Tanamedrove literaturiT.

b.d.  kulturis centrebis xelSewyoba (programuli kodi 05 02 04)
axalgazrdobis quCis mavne Cvevebisagan CamoSorebis, maTi gemovnebis 
daxvewisa da inteleqtualuri SesaZleblobebis zrdis mizniT ganx-
orcieldeba kulturuli RonisZiebebi rac xels Seuwyobs xelovnebis 
sxvadasxva Janris popularizacias,  folkloris ganviTarebas, kul-
turuli da saganmanaTleblo donis amaRlebas, niWieri Semsruleblebis 
gamovlenasa da waxalisebas,  Tanamedrove musikis koncertebis 
mowyobas,  dagegmilia xaSuris kulturis saxlis reabilitacia.

b.e. muzeumebis xelSewyoba (programuli kodi 05 02 05) 
qveprogramis farglebSi ganxorcieldeba kulturuli memkvidre-
obis gamovlena,  Segroveba, aRricxva, Seswavla, eqsponireba da popu-
larizacia,  sazogadoebisa da saxelmwifos istoriul ganviTare-
basTan, agreTve Sida qarTlis mxaris istoriasTan dakavSirebuli 
masalebis Segroveba da dacva. samuzeumo katalogebis, bibliogra-
fiebis, samecniero-kvleviTi masalebis Sedgena da publikacia. 

b.v. sagamomcemlo  saqmianobis xelSewyoba(programuli kodi 
05 02 06) 
qveprogramis farglebSi ganxorcieldeba adgilobrivi sainformacio 
gazeTis -  „xaSuris moambis“  yovelkvireuli gamocemis dafinanseba.

g.  axalgazrduli programebis dafinanseba (programuli kodi 05 
03)
municipalitetis yoveldRiur saqmianobasa da mis ganvi-
TarebaSi axalgazrda Taobis CarTvis mizniT dafinansdeba:
* sajaro skolebs Soris SemoqmedebiT-inteleqtualuri konkur-
sis ,,mogzauroba msoflios garSemo“ gamarjvebulTa dajildoveba; 
* inteleqtualuri programebis ganxorcieleba;
* proeqt ,,etalonSi“ moswavle-axalgazrdobis monawileoba da 
gamarjvebulis dajildoveba fasiani saCuqriT;
* proeqt ,,jansaRi garemo jansaRi momavlisaTvis“ farglebSi 
dagegmili RonisZiebebi (narkomaniasTan brZolis saerTaSoriso dRi-
sadmi miZRvnili RonisZiebebi, maraToni sirbilSi, qalaqisa da mimde-
bare teritoriis dasufTavebisa da gamwvanebis aqcia);
* warmatebuli studentebisaTvis (ori studenti) dimitri yifian-
is saxelobis premia; 
* SSm pirTa  dResTan dakavSirebuli RonisZieba SSm axalgazr-
debisaTvis;
* adgilobrivi, regionaluri da respublikuri donis sxvadasxva 
axalgazrduli RonisZiebebi;

d.   religiuri organizaciebis xelSewyoba (programuli kodi  05 
04)
      programis farglebSi ganxorcieldeba municipalitetis ter-
itoriaze arsebuli eklesia-monastrebis finansuri mxadaWera da 
taZrebis mimdebare teritoriaze    sareabilitacio samuSaoebi.

5.  mosaxleobis janmrTelobis dacva da socialuri uzrunve-
lyofa (programuli kodi 06 00) 
      mosaxleobis janmrTelobis dacvis xelSewyoba da maTi social-
uri dacva municipalitetis erT-erT mTavar prioritets warmoadgens. 
municipaliteti, arsebuli resursebis farglebSi, ganagrZobs social-
urad daucveli mosaxleobis sxvadasxva daxmarebebiT da SeRavaTebiT 
uzrunvelyofas. erTiani saxelmwifo politikis farglebSi gagrZel-
deba sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis mizniT adgilobriv do-
neze sxvadasxva RonisZiebebis ganxorcieleba, rac uzrunvelyofs ara 
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mxolod municipalitetis, aramed mTeli qveynis mosaxleobis janmrT-
elobis dacvas sxvadasxva gadamdebi da infeqciuri daavadebebisagan.

a.  sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba  (programuli kodi 06 01) 
    programa iTvaliswinebs saxelmwifo biujetidan gamoyofili 
miznobrivi transferis farglebSi „sazogadoebrivi janmrTelobis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli funqciebis dafinansebas, 
kerZod, programis farglebSi ganxorcieldeba prevenciuli da epide-
miologiuri RonisZiebebi epidsaSiSroebisas, municipalitetis terito-
riaze pirveladi epidkvlevebis xelSewyoba, municipalitetis terito-
riaze daavadebebis prevenciis mizniT deratizaciis, dezinseqciisa da 
dezinfeqciis RonisZiebaTa organizeba da kontroli, profilaqtikuri 
acrebis erovnuli kalendriT gansazRvruli imunoprofilaqtikisaT-
vis mowodebuli masalebis miRebis, Senaxvis da ganawilebis uzrun-
velyofa, municipalitetis dasaxlebul punqtebSi sezonurad quCebis, 
skverebis, sasaflaoebis mimdebare teritoriebis sanitaruli mdgo-
mareobis masobrivi daTvalierebis organizeba, qalaqis nagavsayreli-
sa da nagvis Sesagrovebeli konteinerebis sanitarul  normebTan 
Sesabamisobaze sistematuri kontrolis daweseba, saWiroebis SemTxveva-
Si deratizaciis, dezinfeqciisa da dezinfeqciis samuSaoTa organi-
zeba. dagegmilia daba suramSi poliklinikis Senobis reabilitacia.

b.  mosaxleobis socialuri uzrunvelyofa (programuli kodi 06 04) 
      programa iTvaliswinebs municipalitetis teritoriaze mcx-
ovrebi mosaxleobis sxvadasxva fenebisaTvis garkveuli SeRavaTebiTa 
da socialuri daxmarebebiT uzrunvelyofas.   saritualo momsaxure-
bis xarjebis anazRaurebas, moxucebulTa, miusafarTa da socialurad 
daucvelTa ufaso kvebiT uzrunvelyofas, demografiuli mdgomareo-
bis gaumjobesebis mizniT mravalSviliani ojaxebis daxmarebas da sxva 
socialur RonisZiebebs, romlebic mTlianobaSi uzrunvelyofen mu-
nicipalitetis mosaxleobis socialuri mdgomareobis gaumjobesebas.

b.a.   asi da meti wlis uxucesTa daxmarebis programa (pro-
gramuli kodi 06 04  02)
erTjeradad, weliwadSi 500 laris odenobiT daxmarebas miiRebs munici-
palitetis teritoriaze mcxovrebi 100 an 100 wels gadacilebuli adamiani;

b.b.  ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacvis uzrunvelyofa  
(programuli kodi 06 04  03) 
     qveprogramis farglebSi dafinansdeba SezRuduli SesaZleblo-
bis mqone moswavleebis uwyveti aRzrdisTvis, saswavlo procesisT-
vis  da socialur–sayofacxovrebo da SromiTi adaptaciisTvis saW-
iro pirobebis Seqmnis mizniT, gansaxorcielebeli RonisZiebebi. 

b.g.  saxelovnebo skolebisa moswavleTa ufaso momsaxurebis 
programa  (programuli kodi 06 04  04) 
moqalaqeTa socialuri mdgomareobis gaumjobesebis mizniT ig-
egmeba saxelovnebo skolebSi registrirebuli devnilis da so-
cialurad daucvelis statusis mqone moswavleebis yovelTviu-
ri savaldebulo gadasaxdelisagan ganTavisufleba. aRniSnuli 
programa moicavs ltolvilebsa da socialurad daucvel ojax-
ebs, romelTa moqmedi sareitingo qulaa 0-dan 70 000–mde.

b.d.  teritoriuli mTlianobisaTvis mebrZolTa, omis veteranTa 
erTjeradi daxmarebebi. omSi daRupulTa da omis Semdgom gar-
dacvlil meomarTa xsovnis ukvdavyofis xarjebi  (programuli 
kodi 06 04  06)
qveprogramis farglebSi igegmeba: faSizmze gamarjvebis dResTan (9 
maisi) dakavSirebiT, municipalitetis teritoriaze registrirebul 
meore msoflio omis monawileebis, saqarTvelos damoukideblobis 
dResTan (26 maisi) dakavSirebiT, municipalitetis teritoriaze reg-
istrirebul saqarTvelos Tavisuflebisa da teritoriuli mTliano-
bisaTvis mebrZol omis invalidebisa da omSi daRupulTa ojaxebis, 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis invalidebis da omSi daRupulTa 
ojaxebis socialuri daxmareba,  erTjeradad,  300 laris odenobiT.

b.e.  saomari moqmedebebis Sedegad devnilTa sayo-
facxovrebo pirobebis mowesrigebisa da maTi social-
uri dacvis RonisZiebebi  (programuli kodi 06 04  07) 
saomari moqmedebis Sedegad dazaralebuli,  kompaqturad Casaxlebu-

li devnilebis sayofacxovrebo pirobebis gaumjobesebis mizniT ig-
egmeba, sacxovrebel SenobebSi derefnebis ganaTebis da wylis tum-
boebisaTvis miwodebuli eleqtroenergiis Rirebulebis dafarva.

b.v.  saritualo momsaxureba   (programuli kodi 06 04  08) 
saritualo momsaxureba gaTvaliswinebulia municipalitetSi reg-
istrirebul iZulebiT gadaadgilebul pirebze, samSoblos dacvisas 
daRupulTa da omis Semdeg gardacvlil meomrebze,  upatrono micvale-
bulebze.  dakrZalvis xarjebisaTvis  Tanxa gaicema 250 laris odenobiT.

b.z. umweo mdgomareobaSi myof moqalaqeTa ufaso sa-
sadiloTi uzrunvelyofa   (programuli kodi 06 04  11) 
qveprogramis farglebSi igegmeba municipalitetis teritoriaze regis-
trirebuli da mudmivad mcxovrebi  ukiduresad mZime socialur–ekono-
miuri mdgomareobis mqone 185 beneficiaris ufaso kvebiTi momsaxureba. 

b.T. mTiani soflebis sajaro skolebis pedagogebis ufa-
so mgzavrobis uzrunvelyofa (programuli kodi 06 02 13)
xaSurSi mcxovrebi, konfliqtis zonasTan mimdebare da 
mTiani soflebis sajaro skolebSi dasaqmebuli pedagogebis 
samuSao adgilebze damagrebis xelSewyobis mizniT dagegmil-
ia maTi mgzavrobis Rirebulebis anazRaureba saswavlo periodSi.  

b.i.  moqalaqeTa socialuri daxmareba (programuli kodi 06 04  14) 
      qveprogramiT  gaTvaliswinebulia, municipalitetis sakrebu-
los mier dadgenili wesis Sesabamisad, erTjeradi daxmarebis gace-
ma municipalitetis teritoriaze  mcxovreb Semdeg moqalaqeebze:

* qronikuli (epilefsiiT, RviZlis ciroziT, parkinsonizmiT, 
onkologiur, daunis sindromiT, bronquli asTmiT, insultiT, hemofi-
liiT) daavadebis mqone avadmyofebi; 
* qronikuli (sqolioziT, cerebraluri dambliT) daavadebis 
mqone bavSvebi /mozardebi/; 
* endokrinologiuri daavadebis mqone bavSvebi /mozardebi/; 
* fenilketonuriiT daavadebuli avadmyofebi;
* mkveTrad SezRuduli SesaZleblobebis mqone usinaTlo pirebi 
da SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi /mozardebi/, romlebic 
damoukideblad gadaadgilebas ver axerxeben da saWiroeben momvlels;
* municipalitetis teritoriaze mcxovreb 18 wlamde (CaTvliT) 
asakis ded-mamiT obol bavSvebi/mozardebi/; 
* socialurad mowyvladi mosaxleoba (umweo mdgomareobaSi myo-
fi moqalaqeebi);
* zogierTi kategoriis avadmyofebi, romlebic saWiroeben maRal-
teqnologiur gamokvlevebs, qirurgiul Carevas, avadmyofebi ro-
melTa  samedicino momsaxurebas ar afinansebs sadazRvevo kompan-
ia an  sayovelTao janmrTelobis dacvis saxelmwifo programa da 
avadmyofebi romlebic saWiroeben sxivuri da qimioTerapiis kurs;
* akreditebuli umaRlesi saswavleblis xelmokle studentebi,  saqa-
rTvelos damoukideblobisa da teritoriuli mTlianobisaTvis brZoleb-
Si, agreTve saqarTvelos SeiaraRebul Zalebsa da Sinagan saqmeTa orga-
noebSi samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dros daRupulTa Svilebi;
* xanZris  da sxva stiqiuri movlenebis Sedegad usaxlkarod 
darCenili  ojaxebi da ojaxebi, romelTa sacxovrebeli saxlis Zir-
iTad konstruqciul elementebs xanZarma an sxva stiqiurma movlenebma 
arsebiTi ziani miayena;
* xaSuris TviTmmarTvel erTeulSi mcxovrebi mravalSviliani 
(oTxi da meti Svili) dedebi; 
* Tirkmlis dialezze myofi avadmyofebi;
* Soba–axalwelTan da aRdgomis brwyinvale  dResas-
waulTan dakavSirebiT–municipalitetSi registrirebuli, social-
urad daucveli ojaxebi, 20 aTasamde moqmedi sareitingo quliT;
* 2015 wlis 1 ianvridan ganvlil periodSi sasjelaRsrulebis dawese-
bulebidan ganTavisuflebuli pirebi, romlebic ar arian dasaqmebulebi;

Tavi III
municipalitetis biujetis asignebebi

muxli 17. municipalitetis biujetis asignebebi
ganisazRvros municipalitetis biujetis asignebe-
bi sabiujeto klasifikaciis mixedviT TandarTuli redaqciiT
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სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

სახელმწიფ ო  
ბიუჯეტის 

ფ ო ნდებიდან 
გამო ყო ფ ილი 
ტრ ანსფ ერ ები

საკუთარ ი 
შემო სავლები

ხაშურ ის მუნიციპალიტეტი 12 132.0 16 040.5 4 950.7 11 089.8 9 887.0 0.0 9 887.0

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 182 190 0,0 190 164 0,0 164

ხარ ჯები 9 348.5 8 761.5 272.5 8 489.0 8 711.8 0.0 8 711.8

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 2 149.7 1 641.8 0.0 1 641.8 1 834.6 0.0 1 834.6

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 2 783.5 7 274.7 4 678.2 2 596.5 1 175.2 0.0 1 175.2

ვალდებულებების კლება 0.0 4,3 0.0 4,3 0.0 0.0 0.0

01 00

წარ მო მადგენლო ბითი და 
აღ მასრ ულებელი ო რ განო ების 

დაფ ინანსება
2 485.7 2 199.3 0.0 2 199.3 2 350.2 0.0 2 350.2

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 142 138 0,0 138 154 0,0 154

ხარ ჯები 2 412.4 2 142.8 0.0 2 142.8 2 350.2 0.0 2 350.2

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 1 702.7 1 553.9 0.0 1 553.9 1 742.1 0.0 1 742.1

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 73.3 53.8 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0

2014 
წლის 

ფ აქტი

2015 
წლის 
გეგმა

მათ შო რ ის

2016 
წლის 
გეგმა

მათ შო რ ის

დასახელება
ო რ განიზა

ციული 
კო დი



არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარ იანო ბის 

ამაღ ლების ხელშეწყო ბა
143.9 139.0 0.0 139.0 214.0 0.0 214.0

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 8 8 8 10 10

ხარ ჯები 143.9 139.0 0.0 139.0 134.0 0.0 134.0

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 84.5 83.8 0.0 83.8 92.5 0.0 92.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0

03 00
ინფ რ ასტრ უქტურ ის მშენებლო ბა, 
რ ეაბილიტაცია და ექსპლო ატაცია 

4 680.3 7 949.8 4 068.7 3 881.0 2 671.8 0.0 2 671.8

ხარ ჯები 1 987.8 2 317.1 272.5 2 044.6 2 318.6 0.0 2 318.6

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 2 692.5 5 632.7 3 796.2 1 836.4 353.2 0.0 353.2

03 01

საგზაო  ინფ რ ასტრ უქტურ ის 
მშენებლო ბა რ ეაბილიტაცია და 

მო ვლა შენახვა
1 189.3 2 427.3 1 363.4 1 063.9 300.0 0.0 300.0

ხარ ჯები 226.5 312.8 10.ივლ 302.1 300.0 0.0 300.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 962.9 2 114.5 1 352.7 761.8 0.0 0.0 0.0

03 01 01

გზების მშენებლო ბის, 
რ ეკო ნსტრ უციისა და მო ვლა-

შენახვის ხარ ჯები
1 189.3 2 367.3 1 363.4 1 003.9 300.0 0.0 300.0

ხარ ჯები 226.5 260.7 10.ივლ 250.0 300.0 0.0 300.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 962.9 2 106.6 1 352.7 753.9 0.0 0.0 0.0
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ვალდებულებების კლება 0.0 2,7 0.0 2,7 0.0 0.0 0.0

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრ ებულო 689.2 591.4 0.0 591.4 605.6 0.0 605.6

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 22 22 22 22 22

ხარ ჯები 689.2 584.3 0.0 584.3 605.6 0.0 605.6

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 444.0 368.3 0.0 368.3 398.4 0.0 398.4

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების კლება 0.0 1,1 0.0 1,1 0.0 0.0 0.0

01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეო ბა 1 753.2 1 575.8 0.0 1 575.8 1 714.6 0.0 1 714.6

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 120 116 116 132 132

ხარ ჯები 1 679.9 1 528.0 0.0 1 528.0 1 714.6 0.0 1 714.6

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 1 258.6 1 185.6 0.0 1 185.6 1 343.7 0.0 1 343.7

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 73.3 47.8 0.0 47.8 0.0 0.0 0.0

01 03 სარ ეზერ ვო  ფ ო ნდი 0.0 27,1 0.0 27,1 30.0 0.0 30.0

ხარ ჯები 0.0 27,1 0.0 27,1 30.0 0.0 30.0

01 04

წინა წლებში წარ მო ქმნილი 
ვალდებულებების დაფ არ ვა და 

სასამარ თლო ს გადაწყვეტილებების 
აღ სრ ულების ფ ინანსურ ი 

უზრ უნველყო ფ ა

13.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 13.0 3,4 0.0 3,4 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების კლება 0.0 1,6 0.0 1,6 0.0 0.0 0.0

01 05

სახელმწიფ ო  ბიუჯეტიდან 
მიღ ებული და გამო უყენებელი 

მიზნიბრ ივი თანხების უკან 
დაბრ უნება

30,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 30,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 06
მაჟო რ იტარ ი დეპუტატის 

მო მსახურ ების ხარ ჯი
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 00
თავდაცვა, საზო გადო ებრ ივი 

წესრ იგი და უსაფ რ თხო ება
556.4 645.0 0.0 645.0 214.0 0.0 214.0

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 40 52 0 52 10 0 10

ხარ ჯები 556.4 645.0 0.0 645.0 134.0 0.0 134.0

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 447.0 87.8 0.0 87.8 92.5 0.0 92.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0

02 01 საგანგებო  სიტუაციების მარ თვა 412.5 506.0 0.0 506.0 0.0 0.0 0.0

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 32 44 44

ხარ ჯები 412.5 506.0 0.0 506.0 0.0 0.0 0.0

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 362.5 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0

02 02
საზო გადო ებრ ივი წესრ იგისა და 

უსაფ რ თხო ების ხელშეწყო ბა
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარ იანო ბის 

ამაღ ლების ხელშეწყო ბა
143.9 139.0 0.0 139.0 214.0 0.0 214.0

მო მუშავეთა რ იცხო ვნო ბა 8 8 8 10 10

ხარ ჯები 143.9 139.0 0.0 139.0 134.0 0.0 134.0

შრ ო მის ანაზღ აურ ება 84.5 83.8 0.0 83.8 92.5 0.0 92.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0

03 00
ინფ რ ასტრ უქტურ ის მშენებლო ბა, 
რ ეაბილიტაცია და ექსპლო ატაცია 

4 680.3 7 949.8 4 068.7 3 881.0 2 671.8 0.0 2 671.8

ხარ ჯები 1 987.8 2 317.1 272.5 2 044.6 2 318.6 0.0 2 318.6

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 2 692.5 5 632.7 3 796.2 1 836.4 353.2 0.0 353.2

03 01

საგზაო  ინფ რ ასტრ უქტურ ის 
მშენებლო ბა რ ეაბილიტაცია და 

მო ვლა შენახვა
1 189.3 2 427.3 1 363.4 1 063.9 300.0 0.0 300.0

ხარ ჯები 226.5 312.8 10,7 302.1 300.0 0.0 300.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 962.9 2 114.5 1 352.7 761.8 0.0 0.0 0.0

03 01 01

გზების მშენებლო ბის, 
რ ეკო ნსტრ უციისა და მო ვლა-

შენახვის ხარ ჯები
1 189.3 2 367.3 1 363.4 1 003.9 300.0 0.0 300.0

ხარ ჯები 226.5 260.7 10,7 250.0 300.0 0.0 300.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 962.9 2 106.6 1 352.7 753.9 0.0 0.0 0.0

03 01 02

თვითმმარ თველო ბის 
ტერ იტო რ იაზე საგზაო  მო ძრ აო ბის 
დაგეგმარ ების და საგზაო  ნიშნების 

მო წესრ იგების ხარ ჯები

0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
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ხარ ჯები 0.0 52.1 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 7,9 0.0 7,9 0.0 0.0 0.0

03 02

კო მუნალურ ი ინფ რ ასტრ უქტურ ის 
მშენებლო ბა-რ ეაბილიტაცია და 

ექსპლო ატაცია
2 419.2 3 893.1 1 592.2 2 301.0 1 771.8 0.0 1 771.8

ხარ ჯები 1 388.9 1 612.8 91.8 1 521.0 1 648.6 0.0 1 648.6

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 1 030.3 2 280.4 1 500.4 780.0 123.2 0.0 123.2

03 02 01
გარ ე განათების მო წყო ბა 

რ ეაბილიტაცია და ექსპლო ატაცია
499.7 701.5 1,5 700.0 620.0 0.0 620.0

ხარ ჯები 492.7 567.0 0.0 567.0 620.0 0.0 620.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 7.0 134.5 1,5 133.0 0.0 0.0 0.0

03 02 02 დასუფ თავების ღ ო ნისძიებები 627.5 727.2 0.0 727.2 896.0 0.0 896.0

ხარ ჯები 627.5 726.0 0.0 726.0 896.0 0.0 896.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 1,2 0.0 1,2 0.0 0.0 0.0

03 02 03
საკანალიზაციო  სისტემის მო წყო ბა 

და რ ეაბილიტაცია 
70.1 143.9 4,1 139.9 50.0 0.0 50.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 70.1 143.9 4,1 139.9 50.0 0.0 50.0

03 02 04
სანიაღ ვრ ე არ ხების მო წყო ბა და 

გაწმენდა
168.1 181.9 71.3 110.6 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 19,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 148.2 181.9 71.3 110.6 0.0 0.0 0.0

03 02 05 წყლის სისტემის რ ეაბილიტაცია 325.5 219.6 39.6 180.0 100.8 0.0 100.8

ხარ ჯები 4,1 32.2 0.0 32.2 27,6 0.0 27,6

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 321.4 187.4 39.6 147.8 73.2 0.0 73.2

03 02 06 

გაზგაყვანილო ბის სისტემების 
მო წყო ბა-რ ეაბილიტაცია და 

ექსპლო ატაცია
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 02 07 

მდინარ ეების, არ ხების 
რ ეაბილიტაციისა და გაწმენდის 

ღ ო ნისძიებები
231.9 254.1 84.1 170.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 231.9 254.1 84.1 170.0 0.0 0.0 0.0

03 02 08

ნაპირ სამაგრ ი ნაგებო ბების 
მო წყო ბა, რ ეაბილიტაცია და 

ექსპლო ატაცია
483.6 1 631.5 1 383.9 247.6 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 483.6 1 631.5 1 383.9 247.6 0.0 0.0 0.0

03 02 09
მუნიციპალურ ი განვითარ ების 

ფ ო ნდის თანადაფ ინანსება
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 02 10
უმეთვალყურ ეო დ დარ ჩენილი 

ცხო ველების იზო ლაცია
0.0 15.0 0.0 15.0 35.0 0.0 35.0

ხარ ჯები 0.0 15.0 0.0 15.0 35.0 0.0 35.0

03 02 11 ბინათმშენებლო ბა 12,8 18,5 7,7 10,8 70.0 0.0 70.0

ხარ ჯები 12,8 18,5 7,7 10,8 70.0 0.0 70.0

03 03 

სო ფ ლის მხარ დაჭერ ის პრ ო გრ ამის 
ფ არ გლებში განსახო რ ციელებელი 

ღ ო ნისძიებები
787,7 1046,2 1046,2 0,0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 106.8 169.9 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 680.9 876.3 876.3 0.0 0.0 0.0 0.0

03 04 კეთილმო წყო ბის სამუშაო ები 284.1 583.1 66.9 516.1 600.0 0.0 600.0

ხარ ჯები 265.6 221.5 0.0 221.5 370.0 0.0 370.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 18,5 361.5 66.9 294.6 230.0 0.0 230.0

03 04 01

დასახლების გამწვანების და მწვანე  
ნარ გაო ბების მო ვლა-შენახვის 

მიზნით გასატარ ებელი 
ღ ო ნისძიებები

94.9 138.5 0.0 138.5 270.0 0.0 270.0

ხარ ჯები 94.9 138.5 0.0 138.5 270.0 0.0 270.0

03 04 02
სპო რ ტული მო ედნების და 
სკვერ ების კეთილმო წყო ბა

0.0 106.0 0.0 106.0 170.0 0.0 170.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 106.0 0.0 106.0 170.0 0.0 170.0

03 04 03

სასო ფ ლო  და არ ასასო ფ ლო - 
სამეურ ნეო  დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთების პრ ო ექტებისათვის 
საკადასტრ ო  და აზო მვითი 

სამუშაო ების ჩატარ ების 
უზრ უნველყიფ ა

0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
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ხარ ჯები 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0

03 04 04

დაბა სურ ამში რ კინის წყლისა და  
მიმდებარ ე ტერ იტო რ იის 

კეთილმო წყო ბა
0.0 30,9 0.0 30,9 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 30,9 0.0 30,9 0.0 0.0 0.0

03 04 05
წრ ო მის ტაძრ ის მიმდებარ ე 

ტერ იტო რ იის კეთილმო წყო ბა
18,5 3,3 1,2 2,1 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 18,5 3,3 1,2 2,1 0.0 0.0 0.0

03 04 06
სო ფ ლის დასახლებაში სარ იტუალო  
სახლების მშენებლო ბა და აღ ჭურ ვა

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში 
სასაფ ლაო ების მო წყო ბისა და 

მო ვლის ღ ო ნისძიებები
43.9 50.0 0.0 50.0 70.0 0.0 70.0

ხარ ჯები 43.9 50.0 0.0 50.0 70.0 0.0 70.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 04 08

სამშენებლო  სამუშაო ების 
ზედამხედველო ბის, 

საპრ ო ექტო –სახარ ჯთაღ რ იცხვო  
დო კუმენტაციისა და ექსპერ ტიზის 

ხარ ჯები

70.1 220.7 65.7 155.0 60.0 0.0 60.0

ხარ ჯები 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 220.7 65.7 155.0 60.0 0.0 60.0

03 04 09
 ხაშურ ში შადრ ევნის 

რ ეაბილიტაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 04 10 ქალაქგაფ ო რ მებითი ღ ო ნისძიებები 56.8 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0

ხარ ჯები 56.8 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0

04 00 განათლება 976.9 2 480.3 881.7 1 598.5 1 729.5 0.0 1 729.5

ხარ ჯები 976.9 1 161.4 0.0 1 161.4 1 387.5 0.0 1 387.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 1 318.8 881.7 437.1 342.0 0.0 342.0

04 01
სკო ლამდელი განათლების 

დაფ ინანსება
916.7 2 383.6 881.7 1 501.9 1 663.0 0.0 1 663.0

ხარ ჯები 916.7 1 064.8 0.0 1 064.8 1 321.0 0.0 1 321.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 1 318.8 881.7 437.1 342.0 0.0 342.0

04 02 საჯარ ო  სკო ლების ხელშეწყო ბა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04 03
შემო ქმედ ბავშვთა განვითარ ების 

ხელშეწყო ბის ღ ო ნისძიებები
60.3 96.6 0.0 96.6 66.5 0.0 66.5

ხარ ჯები 60.3 96.6 0.0 96.6 66.5 0.0 66.5

05 00

კულტურ ა, რ ელიგია, 
ახალგაზრ დო ბის ხელშეწყო ბა  და 

სპო რ ტი
1 135.2 1 641.0 0.2 1 640.8 1 785.0 0.0 1 785.0

ხარ ჯები 1 125.0 1 394.1 0.0 1 394.1 1 485.0 0.0 1 485.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 10,1 247.0 0.2 246.8 300.0 0.0 300.0

05 01
სპო რ ტის განვითარ ების 

ხელშეწყო ბა
444.1 506.6 0.2 506.4 573.9 0.0 573.9

ხარ ჯები 434.0 506.4 0.0 506.4 573.9 0.0 573.9

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 10,1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

05 01 01
სპო რ ტული ღ ო ნისძიებების 

დაფ ინანსება
258.5 228.1 0.2 227.9 278.5 0.0 278.5

ხარ ჯები 248.3 227.9 0.0 227.9 278.5 0.0 278.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 10,1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

05 01 02 სპო რ ტული სკო ლების ხელშეწო ბა 185.6 278.5 0.0 278.5 295.4 0.0 295.4

ხარ ჯები 185.6 278.5 0.0 278.5 295.4 0.0 295.4

05 02
კულტურ ის განვითარ ების 

ხელშეწყო ბა
636.8 1 032.5 0.0 1 032.5 1 141.1 0.0 1 141.1

ხარ ჯები 636.8 814.2 0.0 814.2 841.1 0.0 841.1

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 218.3 0.0 218.3 300.0 0.0 300.0
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05 02 01

კულტურ ული ღ ო ნისძიებების 
დაფ ინანსება

42.7 95.3 0.0 95.3 130.0 0.0 130.0

ხარ ჯები 42.7 95.3 0.0 95.3 130.0 0.0 130.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05 02 02
სახელო ვნებო  სკო ლების 

ხელშეწყო ბა
154.8 312.4 0.0 312.4 288.8 0.0 288.8

ხარ ჯები 154.8 221.1 0.0 221.1 188.8 0.0 188.8

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 91.3 0.0 91.3 100.0 0.0 100.0

05 02 03 ბიბლიო თეკების ხელშეწყო ბა 122.0 151.1 0.0 151.1 130.1 0.0 130.1

ხარ ჯები 122.0 127.1 0.0 127.1 130.1 0.0 130.1

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 24.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0

05 02 04 კულტურ ის ცენტრ ების ხელშეწყო ბა 165.4 216.2 0.0 216.2 396.5 0.0 396.5

ხარ ჯები 165.4 192.2 0.0 192.2 196.5 0.0 196.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 24.0 0.0 24.0 200.0 0.0 200.0

05 02 05 მუზეუმების ხელშეწყო ბა 151.9 232.3 0.0 232.3 156.0 0.0 156.0

ხარ ჯები 151.9 153.3 0.0 153.3 156.0 0.0 156.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 79.0 0.0 79.0 0.0 0.0 0.0

05 02 06
საგამო მცემლო  საქმიანო ბის 

ხელშეწყო ბა
0.0 25.0 0.0 25.0 39.7 0.0 39.7

ხარ ჯები 0.0 25.0 0.0 25.0 39.7 0.0 39.7

05 03
ახალგაზრ დული პრ ო გრ ამების 

დაფ ინანსება
4,3 25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0

ხარ ჯები 4,3 23,5 0.0 23,5 20.0 0.0 20.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 1,5 0.0 1,5 0.0 0.0 0.0

05 04
რ ელიგიურ ი ო რ განიზაციების 

ხელშეწყო ბა
50.0 77.0 0.0 77.0 50.0 0.0 50.0

ხარ ჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 0.0 27.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0

06 00

მო სახლეო ბის ჯანმრ თელო ბისა 
დაცვა და  სო ციალურ ი 

უზრ უნველყო ფ ა
2 297.4 1 125.1 0.0 1 125.1 1 136.5 0.0 1 136.5

ხარ ჯები 2 289.8 1 101.1 0.0 1 101.1 1 036.5 0.0 1 036.5

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 7,6 22,4 0.0 22,4 100.0 0.0 100.0

ვალდებულებების კლება 0.0 1,6 0.0 1,6 0.0 0.0 0.0

06 01
საზო გადო ებრ ივი ჯანდაცვის 

მო მსახურ ება
96.9 112.4 0.0 112.4 195.0 0.0 195.0

ხარ ჯები 89.3 90.0 0.0 90.0 95.0 0.0 95.0

არ აფ ინანსურ ი აქტივების ზრ და 7,6 22,4 0.0 22,4 100.0 0.0 100.0

06 02

პირ ველად სამხერ დო  აღ რ იცხვაზე 
ასაყვანად წვევამდელთა 
სამედიცინო  სემო წმების 

ღ ო ნისძიებები

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 03
მო ქალაქეთა სამედიცინო  

მო მსახურ ება
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 04
მო სახლეო ბის სო ციალურ ი 

უზრ უნველყო ფ ა
2 200.5 1 012.7 0.0 1 012.7 941.5 0.0 941.5

ხარ ჯები 2 200.5 1 011.1 0.0 1 011.1 941.5 0.0 941.5

ვალდებულებების კლება 0.0 1,6 0.0 1,6 0.0 0.0 0.0

06 04 01 ავადმყო ფ თა სო ციალურ ი დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 04 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა 

დახმარ ების პრ ო გრ ამა
2,5 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0

ხარ ჯები 2,5 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0

06 04 03

ო ჯახებისა და ბავშვების 
სო ციალურ ი დაცვის 

უზრ უნველყო ფ ა
24.0 32.9 0.0 32.9 37.7 0.0 37.7

ხარ ჯები 24.0 32.9 0.0 32.9 37.7 0.0 37.7

06 04 04

სახელო ვნებო  სკო ლების 
მო სწავლეთა უფ ასო  მო მსახურ ების 

პრ ო გრ ამა 
20,1 22,2 0.0 22,2 22,8 0.0 22,8

ხარ ჯები 20,1 22,2 0.0 22,2 22,8 0.0 22,8

06 04 05

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო  

ღ ო ნისძიებები
1 436.7 102.9 0.0 102.9 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 1 436.7 102.9 0.0 102.9 0.0 0.0 0.0

06 04 06

ტერ იტო რ იული მთლიანო ბისთვის 
მებრ ძო ლთა, ო მის ვეტერ ანთა 

ერ თჯერ ადი დახმარ ებები. ო მში 
გაღ უპულ და ო მის შემდგო მ 

გარ დაცვლილ მეო მერ თა ხსო ვნის 
უკვდავყო ფ ის ხარ ჯები

20,2 22.0 0.0 22.0 30.0 0.0 30.0

ხარ ჯები 20,2 22.0 0.0 22.0 30.0 0.0 30.0

06 04 07

საო მარ ი მო ქმედებების შედეგად 
დევნილთა საყო ფ აცხო ვრ ებო  

პირ ო ბების მო წესრ იგებისა და მათი 
სიციალურ ი დაცვის ღ ო ნისძიებები

19,3 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0

ხარ ჯები 19,3 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0

06 04 08 სარ იტუალო  მო მსახურ ება 6.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0

ხარ ჯები 6.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0

06 04 09

ო კუპირ ებულ ტერ იტო რ იებთან 
გამყო ფ ი ხაზის მიმდებარ ე 

სო ფ ლებში მცხო ვრ ები 
ო ჯახებისათვის ზამთრ ის 

პერ იო დში გათბო ბით   
უზრ უნველყო ფ ის მიზნით 

დახმარ ება

69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 04 10
საწარ მო ო  ტრ ავმის შედეგად 

მიყენებული ზიანის ანაზღ აურ ება
2,9 2,4 0.0 2,4 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 2,9 2,4 0.0 2,4 0.0 0.0 0.0

06 04 11

უმწეო  მდგო მარ ეო ბასი მყო ფ  
მო ქალაქეთა უფ ასო  სასადილითი 

უზრ უნველყო ფ ა
89.4 87.0 0.0 87.0 135.0 0.0 135.0

ხარ ჯები 89.4 87.0 0.0 87.0 135.0 0.0 135.0

06 04 12

სო ციალურ ად დაუცველი პირ ების 
საცხო ვრ ებელი პირ ო ბებით 

უზრ უნველყო ფ ა
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარ ჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06 04 13

მთიანი სო ფ ლების საჯარ ო  
სკო ლების პედაგო გების უფ ასო  
მგზავრ ო ბის უზრ უნველყო ფ ა

17,9 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0

ხარ ჯები 17,9 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0

06 04 14
მო ქალაქეთა სო ციალურ ი 

დახმარ ება
492.0 686.3 0.0 686.3 658.0 0.0 658.0

ხარ ჯები 492.0 684.7 0.0 684.7 658.0 0.0 658.0

ვალდებულებების კლება 0.0 1,6 0.0 1,6 0.0 0.0 0.0



a(a)ip xaSuris municipalitetis gazeTi `xaSuris moambe~. direqtori giorgi gogalaZe, 

 misamarTi: xaSuri, tabiZis quCa #2. telefoni: 24  30 27.

  E-mail Khashurismoambe 2015@.gmail.com  sabanko rekvizitebi: ss `liberTi bankis~ xaSuris filiali, saidenti-
fikacio kodi 443860984, bankis kodi LBRTGE22, angariSi GE80LB0115114434590001.  

  D-iT moniSnuli statia ibeWdeba dakveTiT          gazeTi  ibeWdeba TbilisSi.       redaqtori robert suxiaSvili.

17 noemberi,  2015     12

 ar daviwyeba...

WeSmariti poeti 
da naRdi 
Semoqmedi

ormoci dRis win qalaqis sazo-
gadoebam siyvaruliTa da Rrma 
gulistkiviliT kidev erTi kargi 
kaci gaacila samudamo samyofelSi 
_ caTa Sina amaRlda mSobliur xaS-
urze uzomod Seyvarebuli pirovneba, 
Cveni gazeTis mudmivi mkiTxveli da 
gulSematkivari, WeSmariti poeti da 
nayofieri Semoqmedi kukuri giorgis 
Ze kakiaSvili, Cveni `nika xaSureli~. 
mas SemTxveviT ar aurCevia Tavis 
literaturul fsevdonimad `xaS-
ureli~. igi iyo xaSuris koloriti, 
mSobliur  qalaqze uzomod Seyvare-
buli kaci, misi gulSematkivari da 
Wirisufali.  xaSuri xSirad iyo misi 
leqsebis Tema. araerTi lamazi da 
RrmaSinaarsiani leqsi miuZRvna mas.
k. kakiaSvili gamocdili sameur-

neo muSaki iyo. igi wlobiT xelmZ-
Rvanelobda raionis eleqtrofik-
aciisa da gazifikaciis samsaxurebs.
igi, upirveles yovlisa, Semoq-

medi pirovneba, niWieri poeti da 
sazogado moRvawe iyo. araerTxel 

iyo arCeuli qalaqisa da raionis 
sabWoebis deputatad. misi leqse-
bi mis bavSvobidanve ibeWdeboda 
Cveni gazeTis winapari gazeTebis 
furclebze. es leqsebi, Semoqmede-
ba poetis gulwrfelobis nimuSia.
poezia misi cxovrebis ganuyofeli 

nawili iyo. misiT suldgmulobda da 
amayobda, Tumca igi gansakuTrebuli 
TavmdablobiT gamoirCeoda.  ramden-
jerac ar SesTavazes misi leqsebis 
wignad gamocema, yovelTvis ukan ixe-
vda da Tavazianad ambobda uars. mas 
Zalian didi, amaRlebuli warmodgena 
hqonda leqsze da saerTod poeziaze. 
aq igi ukompromiso da Seuvali iyo.
man lamazi da siTbo-siyvaruliT 

savse ojaxi Seqmna da datova. igi 
samarTlianad amayobda Tavisi qa-
liSvilebiT, maTi miRwevebiTY, Se-
qmnili ojaxebiT, STamomavlobiT.
man ojaxi qalbaton laurasTan 

erTad siyvaruliT Seqmna da es 
siyvaruli mas sicocxlis bolom-
de ar ganelebia.  amis erT-erTi 
dasturia is patara da siTbo-si-
yvaruliT aRsavse leqsi, romel-
ic `xaSuris moambeSi~ gamoqveynda.
maxsovs, erT dRes redaqciaSi mo-

makiTxa, jibidan patara furceli 
amoiRo, RimiliTa da gamomcdeli 
TvalebiT Semomxeda.  gamovarTvi 

furceli, leqsi iyo lauraze. miTx-
ra, xval  misi dabadebis dRea da 
es leqsi rogori saCuqari iqnebao?
_ d i d e b u -

l i - m e T q i , 
vupasuxe, le-
qsi marTla 
momewona da 
misi dabeWd-
va SevTavaze. 
ara, mixailoviC, 
amisTvis ar 
m o v s u l v a r , 
ubralod Tqve-
ni azri maint-
eresebso. le-
qsi ukan aRar 
dambirunebia 
da  meore dRes, 27  ivniss (meuRl-
is dabadebis dRes) davbeWde mis-
gan SeuTanxmeblad da erTgvari 
siurprizi movumzade col-qmars. 
ai, erTi striqoni am leqsidan:
`wlebi CvenTan erTad icvlebian,
sicocxle ar aris usasrulo,
Sens gverdiT sikvdilic mixaria,
Cemo TmaWaRara siyvarulo~.
ai, aseTi kaci iyo kukuri, nika xa-

Sureli, Cveni Zma da megobari, ro-
melmac Tavisi wasvliT   usazRv-
ro dardi da naRveli dagvitova.

r. suxiaSvili

SoTa nozaZes  80 
wlis iubiles

 vulocavT!

megobrebi gredi TikanaSvili,  vaJa 
ZanaSvili, Sio laluaSvili, laSa 

b a r b a q a -
Ze, robert 
suxiaSvili 
d a b ad e b i s 
80 wlisTavs 
uloc a v e n 
SesaniSnav 
pirovnebas, 
xaSurze da 
xaSureleb-
ze uzomod 
Seyvarebul 
kacs, saZ-
mo -sa m ego -
broSi ga-

morCeul pirovnebas, SesaniSnavi 
ojaxis patrons, gamocdil sameur-
neo muSaksa da Sromis veter-
ans SoTa simonis Ze nozaZes da 
usurveben yovelive kargsa da sa-
siamovnos cxovrebaSi, saukunovani 
iubiles aRniSvnas, Svilebsa da 
SviliSvilebTan, meuRlesTan er-
Tad, Semdgom ojaxur bednierebas. 

   Sida qarTlSi, ramdenimedRi-
ani wvimebis da stiqiis Sedegad, 
yvelaze didi zarali xaSuris 
municipalitets miadga. daitbora 
sacxovrebeli saxlebi, saxurave-
bis gareSe darCa mravalsarTu-
liani korpusebi, sabavSvo baRebi. 
dazaralda, rogorc qalaqi, aseve 
soflebis didi nawili. sagange-
bo, 24  saaTiani reJimis viTarebaSi 

muSaobs xaSuris municipaliteti 
da yvela kompetenturi samsaxuri, 
romelic mosaxleobis usafrTx-
oebazea pasuxismgebeli. dazian-
da, an mTlianad axada saxuravebi 
xaSurSi, guramiSvilis q. # 4-Si 
mdebare xuTsarTuliani binas 
, #4  sabavSvo baRs,  gagarinis q. 
#74-Si mdebare xuTsarTuliani 
binas, suramSi 4  sacxovrebeli 
saxls, SuSis qarxnis dasaxle-
baSi #5 xuTsarTuliani binas. 
aseve, dazianebulia sofel flev-
Si, qemferSi, cedanSi, wablovanaSi, 
monasterSi, taSiskarSi, osiaur-
Si, wablovanas, miwobis sabavSvo 
baRebis, saritualo darbazebisa  
da sacxovrebeli saxlebis saxur-
avebi. daitbora soflebis gomis, 
sativis, xidiyuris, qvemo osiauris 
sacxovrebeli saxlebi. es aris 

arasruli CamonaTvali. Seqmnil-
ia zaralis damTvleli komisia, 
romelic swavlobs zaralis moc-
ulobas da masStabebs. rogorc 
xaSuris municipalitetis gamge-
obis ekonomikuri ganviTarebis 
samsaxuris, infrastruqturis 
ganviTarebis da keTilmowyobis 
ganyofilebis ufrosma, gior-
gi papiaSvilma CvenTan saubarSi 
aRniSna, mimdinareobs zaralis 

daTvla, romlis zusti raodeno-
bac am dReebSi iqneba cnobili 
da gadawydeba, adgilobrivi Tu 
centraluri biujetidan moxde-
ba zaralis kompensireba. xuTi 
korpusis saxuravis reabil-
itaciisaTvis saWiro raodenoba 
503. 000 lari, ukve miewoda cen-
tralur xelisuflebas. mimdin-
areobs mosaxleobis gancxade-
bebis miReba, amJamad Semosulia 
70-mde gancxadeba. adgilobrivi 
xelisufleba yvelafers akeTebs 
mosaxleobis dasaxmareblad.
   stiqiis salikvidacio 

samuSaoebs da zaralis daT-
vlis komisiis mier mopove-
bul zust monacemebs Semog-
TavazebT Semdeg nomerSi.

xaSuris municipalitetis gam-
geoba TanaugrZnobs sakrebulos 
wevrs daviT gelaSvils dedis 

JuJunas 
gardacvalebis gamo.

 xaSuris municipalitetis 
sakrebulo TanaugrZnobs sakrebu-
los wevrs daviT gelaSvils dedis 

JuJunas 
gardacvalebis gamo.

gazeT `xaSuris moambis~ TanamS-
romlebi TanaugrZnoben sakrebu-
los wevrs daviT gelaSvils dedis 

JuJunas 
gardacvalebis gamo.

stiqiam xaSuris municipalitets didi 
ziani miayena

brolosnis sajaro skolis direqtori, 
pedagogiuri koleqtivi Rrma mwuxarebas 
gamoTqvams dawyebiTi klasis pedagogis 

gulnara xvedeliZis 
gardacvalebis gamo.
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