
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშის შესახებ



ქალაქ   ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2016   წლის   20   დეკემბრის #24

დადგენილებით დამტკიცებული იქნა 2017 წლის ბიუჯეტი, რომელიც განისაზღვრა 7983.40 ათ. 

ლარით, განხორციელებული   ცვლილებების შედეგად   ბიუჯეტი გაიზარდა 5033.0 ათ. ლარით და 

დაზუსტდა 13016.40 ათ.ლარით.

ბიუჯეტი შედგენილია პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, რაც გულისხმობს ქალაქის 

პრიორიტეტების მიზნების, მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების და 

ქვეპროგრამების/ღონისძიებების ერთობლიობას. შესაბამისად არის მომზადებული და 

წარმოდგენილი   ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშიც.  ანგარიში    მოიცავს    ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის    ბიუჯეტის 

ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით და მასში ასახულია როგორც გეგმიური, ისე 

ფაქტიური     მაჩვენებლები,     ასევე     მოიცავს  საბიუჯეტო     კლასიფიკაციის     ძირითადი 

კატეგორიების მიხედვით   ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, 

გადასახდელების პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით), ნაშთის ცვლილების, 

განსახორციელებელი  პროგრამებისა  და   ქვეპროგრამებისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების  საკასო 

შესრულების შესახებ ინფორმაციას.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 
ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

დ  ა ს  ა ხ ე  ლ ე ბ  ა
2016 wlis 
საკასო 

შესრულებ
ა

2017 
წლის 

წლიურ
ი გეგმა

2017 
წლის 

დაზუსტე
ბ ული 

წლიური 
გეგმა

2017 წლის 
საკასო 

შესრულებ
ა 

შემოსავლები 13458,5 7833.4 13016.4 12358,6

გადასახადები 2354,9 2530.0 2530.0 1654,9

გრანტები 10531,7 4456.4   9421.5 9221,0

სხვა შემოსავლები 571,9 847.0 1064.9 1482,7

დ  ა ს  ა ხ ე  ლ ე ბ  ა
2016 wlis 
საკასო 

შესრულება

2017 
wlis 

წლიუ 
რი 

გეგმა

2017 წლის 
დაზუსტებ

უ ლი 
წლიური 

გეგმა

2017 წლის 
საკასო 

შესრულება 

ხარჯები 7766,4 6951.3 8704.2 8261.2
შრომის ანაზღაურება 1156,1 1118.1 1003.5 996.3

საქონელი და მომსახურება 565,0 555.6 678.7 658.6



სუბსიდიები 4259,0 3831.9 4249.0 4190.9

გრანტები
657,2 595.7 65.7 63.7

სოციალური უზრუნველყოფა 527,8 446.5 573.6 545.
5

სხვა  ხარჯები 601,3 403.7 2133.7 1806.1

საოპერაციო სალდო 5692,1 882.1 4312.2 4755.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4864,3 882.1 4805.3 4805.3

ზრდა 4972,2 1032.1 5255.3 5255.3
კლება 107,9 150.0 450.0 450.0

მთლიანი სალდო 827,8 0.0 -602,0 432,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება 796,7 0.0 0,0 0,0

ზრდა 1189,9 0.0 421,0 421,0

ვალუტა და  დეპოზიტები 0,0 0.0 0,0 0,0
სესხები 0,0 0.0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0.0 0,0 0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0
0.0 0,0 0,0

კლება 393,2 0.0 1034,8 1034,8

ვალუტა და  დეპოზიტები 393,2 0.0 0,0 0,0

სესხები 0,0 0.0 0,0 0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0.0 0,0 0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0
0.0 0,0 0,0
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წლიური 
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2017 წლის 
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წლიური 

გეგმა

2017 წლის 
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შესრულება 
(nazardi 
jamiT)

ვალდებულებების ცვლილება -371,3 -31,0 -31,1 -31,1
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0

საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0

კლება 371,3 31,0 31,1 31,1
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 371,3 31,0 0,0 0,0



ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0

ბიუჯეტის შემოსავლები

ქალაქ   ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის   ბიუჯეტით   განსაზღვრული 
შემოსავლების    (გადასახადები,   გრანტები,   სხვა       შემოსავლები)   გეგმა   13466.4   ათ.   ლარი,  
ფაქტიურად  12914,5 ათ.  ლარით  შესრულდა, რაც  გეგმის 95,9%.

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1654.8ათ. ლარი, 

დაზუსტებული წლიური გეგმის 2530.0 ათ. ლარის 65.4 %.

საშემოსავლო გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 953.5 ათ. ლარი, რაც 

დაზუტებული წლიური გეგმის 950.0  ათ. ლარის 100.3%,

ქონების   გადასახადი   -   საანგარიშო   პერიოდში   ქონების   გადასახადიდან   ადგილობრივ 

ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 701.3 ათ. ლარის შემოსავალი, რაც დაზუტებული წლიური 

გეგმის 1580.0 ათ. ლარის 44.3 % ,  მათ შორის:

    საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა 33.0 %-ით შესრულდა

(დაზუტებული წლიური გეგემა 1515.0ათ.ლარი, შესრულება 504.9  ათ.ლარი);

 ფიზიკურ პირთა  ქონებაზე (გარდა  მიწისა)  გადასახადის გეგმა  შესრულდა 262.0%-ით 

შესრულდა    (დაზუტებული წლიური გეგმა 5.0 ათ. ლარი, შესრულება 13.1 ათ. ლარი);

    სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის გეგმა შესრულდა  93%-ით  
(დაზუტებული წლიური გეგმა 20,0 ათ.ლარი, შესრულება 18.7 ათ.ლარი);

    არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის გეგმა  შესრულდა

411.7%-ით (დაზუტებული წლიური გეგმა 40.0 ათ. ლარი,  შესრულება 164.7 ათ.ლარი);

II. გრანტები

საანგარიშო  პერიოდში   გრანტების  სახით  ბიუჯეტში  მობილიზებული  იქნა 9221,0  ათ. ლარი, 
მათ   შორის:
ა)  გათანაბრებითი ტრანსფერი - 4275,4 ათ. ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 81,7 
ათ.ლარი;
გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 
თანხები - 4847,8  ათ. ლარი;
დ)საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები- 16,1 ათ. ლარი

III. სხვა  შემოსავლები

2017  წლის  დაზუტებული  წლიური  გეგმით  განსაზღვრული  1064,9 ათ.ლარის  ფაქტიურმა 
შესრულებამ 1482,7 ათ. ლარი შეადგინა,   რამაც გეგმის 139%-ია,  მათ შორის:
პროცენტების  სახით  საანგარიშო  პერიოდში  მიღებულია  3,3  ათ.ლარი,  რაც  გეგმის  25,0 
ათ.ლარის  13%-ია;
რენტის სახით ბიუჯეტში ფაქტიურად 97,7 ათ. ლარი შემოვიდა, რაც გეგმის 273,8 ათ.ლარის 36%-



ია.
ადმინისტრაციული მოსაკრებლიდან და გადასახადებიდან მიღებულია 1180,4 ათ. ლარი, 
რომელმაც გეგმის 451,1 ათ. ლარის 261,6% შეადგინა, აქედან:

    სანებართვო მოსაკრებელიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 11,8 ათ.ლარი, რაც გეგმის 
5,4 ათ.ლარის 218%-ია;

    სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1055,5 ათ.ლარი, რაც 
გეგმის 327,9 ათ.ლარის 322%-ია;

    დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში 
მიღებულია 113,1 ათ.ლარი, რაც გეგმის 116,8 ათ.ლარის 97%-ია;

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 18,0 ათ 
ლარი.
შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან    მიღებულმა შემოსავალმა 
მთლიანობაში 151,3 ათ. ლარი შეადგინა რაც გეგმის -260,0 ათ. ლარი 58 % შეადგენს.
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 
32,0 ათ.ლარი, რაც გეგმის 55,0ათ. ლარის  58%-ია;
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 555,9 ათ. 
ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (450,0 ათ. ლარი)  123,5%-ია,  მათ შორის: 213,0 ათ. ლარი 
მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან (შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების 
გაყიდვებიდან), ხოლო 342,9 ათ. ლარი არამწარმოებლური აქტივების გაყიდვებიდან (მიწის 
გაყიდვიდან).

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
გადასახდელების შესრულება

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი დაზუსტდა  15687,1 ათ. ლარით. 
საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 13528,2 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 
86%-ია.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა განისაზღვრა 8704,2 ათ. ლარით  
გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 8261,2 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95%-ია.
ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ბიუჯეტის    არაფინანსური    აქტივების    ზრდა
განისაზღვრა 6971,1ათ. ლარით  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 5255,3 ათ. ლარი, რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის 75%-ია.
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 11,8 ათ. 
ლარით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,7 ათ. ლარი.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ხარჯები 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

,,შრომის    ანაზღაურების“ - მუხლით    საანგარიშო    პერიოდში    დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 1003,5 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა  -  996,3  ათ. 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99%-ს შეადგენს.

,,საქონელი და მომსახურების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 678,7 ათ. ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 658,6 ათ. ლარი, რაც 
გეგმის 97%-ს შეადგენს.

,,სუბსიდიების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4190,9 
ათ. ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4249,0 ათ.  ლარი,  რაც  გეგმის   98 %-ს.



სუბსიდიების  მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი 
პროგრამები, როგორიცაა:

           დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება;
           კომუნალური მომსახურების ცენტრის დაფინანსება;
           სკოლამდელი განათლების დაფინანსება;
           ზოგადი განათლების  ხელშეწყობა;
           სპორტული ობიექტების დაფინანსება;
           კულტურის ობიექტების დაფინანსება;
           რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა;
           განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
           გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელსეწყობა;
           სოციალურად დაუცველ ბავშთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება;
           ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფის პროგრამა.

,,გრანტების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა  65,7  ათ. 
ლარის  ოდენობით,  ხოლო  საკასო  ხარჯი  გაწეული იქნა  63,7 ათ.  ლარის  მოცულობით,  რაც 
გეგმის  97%-ს.

გრანტების      მუხლიდან      ძირითადად      დაფინანსებული  იქნა    ისეთი  მნიშვნელოვანი 
ღონისძიებები, როგორიცაა:

           სსიპ ,,ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი“;
           საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

,,სოციალური უზრუნველყოფის“ - მუხლით  საანგარიშო  პერიოდში  დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 573,6 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა  - 5 4 5 , 5  ათ. 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95%-ს შეადგენს.

სოციალური    უზრუნველყოფის   მუხლიდან    ძირითადად   დაფინანსებული იქნა  ისეთი 
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:
           შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა;
           თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;
           უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;
           განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
           ,,C”  ჰეპატიტით  დაავადებულ  პირებში  მკურნალობის  ტაქტიკის  განსაზღვრისათვის 
საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა;
           ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა;
           მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა;



           იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა;
           მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;
           ვეტერანთა დახმარების პროგრამა;
           მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;
           დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;
           მრავალშვილიანი     ოჯახებისათვის     მე-5     და     მეტი     შვილის     დაბადებისათვის

,,ახალშობილთა“ მატერიალური დახმარების პროგრამა;
           ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა.
           კომუნალური სუბსიდირება
           უსახლკაროთ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.
           ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება.

,,სხვა ხარჯების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა  2133,7 

ათ. ლარის  ოდენობით,  ხოლო  საკასო  ხარჯი  გაწეული იქნა  1806,1  ათ.  ლარის მოცულობით, 

რაც  გეგმის  84%-ს.

სხვა ხარჯების მუხლიდან ფინანსდება ისეთი სამუშაოები, რომელთა შედეგად შექნილი 
აქტივები არ აისახება მერიის ბალანსზე, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 
სახურავების რეაბილიტაცია, სახლების ფასადების შეკეთება, კანალიზაციის და წყალმომარაგების 
ქსელების შეკეთება.

სხვა ხარჯების   მუხლიდან ასევე,  დაფინანსებული იქნა:

           კომუნალური სუბსიდირება;
           უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება ბინის ქირის უზრუნველყოფა.

2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პრიორიტეტების მიხედვით



2017 წლის ბიუჯეტი ფუნქციონალურ ჭრილში პრიორიტეტების მიხედვით

1.   01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (გეგმა  -
1457,3  ათ. ლარი, შესრულება - 1306,1 ათ. ლარი,  რაც გეგმის 88,0 %-ია);

2.   02 00 - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (გეგმა - 61,8 ათ. ლარი, 
შესრულება - 50,5 ათ. ლარი, რაც გეგმის  83%-ია);

3.   03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (გეგმა -
10321,0  ათ. ლარი,  შესრულება - 8390,5  ათ. ლარი, რაც გეგმის 81%-ია);

4.   04 00 - განათლება (გეგმა - 1135,7 ათ. ლარი,  შესრულება - 1135,7 ათ. ლარი,  რაც გეგმის
100%-ია);

5.   05 00 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (გეგმა -
1964,8  ათ. ლარი, შესრულება -  1948,1  ათ. ლარი, რაც გეგმის 99%-ია);

6.   06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (გეგმა -
728,5  ათ. ლარი,  შესრულება  - 697,4  ათ. ლარი,  რაც გეგმის 96%-ია).



მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  
ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრა, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

2017 წლის გეგმა 2017 წლის ფაქტი

მათ შორის მათ შორის
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სულ

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები

საკუთარი 
შემოსავლები

სულ
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები

საკუთარი 
შემოსავლები

701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება

1,473.6    0.0    1,473.6    1,303.9    0.0    1,303.9    

7011

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები

1,463.5    0.0    1,463.5    1,294.3    0.0    1,294.3    

70111
აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,303.6    0.0    1,303.6    1,294.3    0.0    1,294.3    

70112
ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა
159.9    0.0    159.9    0.0    0.0    0.0    

7017
საერთო დანიშნულების ფულადი 

ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს 
შორის

10.1    0.0    10.1    9.6    0.0    9.6    

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

702 თავდაცვა 61.8    0.0    61.8    50.5    0.0    50.5    

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

704 ეკონომიკური საქმიანობა 7,282.2    5,246.1    2,036.1    5,558.0    4,275.0    1,283.0    

7045 ტრანსპორტი 2,498.0    1,614.5    883.5    2,124.0    1,399.8    724.2    

70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და 

გზები
2,498.0    1,614.5    883.5    2,124.0    1,399.8    724.2    

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკურ საქმიანობაში
4,784.2    3,631.6    1,152.6    3,434.0    2,875.2    558.8    

705 გარემოს დაცვა 719.5    0.0    719.5    719.5    0.0    719.5    

7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება
719.5    0.0    719.5    719.5    0.0    719.5    

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,319.3    1,743.9    575.4    2,113.1    1,582.6    530.5    

7061 ბინათმშენებლობა 1,863.3    1,743.9    119.4    1,698.2    1,582.6    115.6    

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 456.0    0.0    456.0    414.9    0.0    414.9    

707 ჯანმრთელობის დაცვა 24.2    0.0    24.2    22.2    0.0    22.2    

70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების 

მომსახურება
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და 

სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70734
სანატორიუმებისა და 

გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება

24.2    0.0    24.2    22.2    0.0    22.2    

7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    



708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,964.8    0.0    1,964.8    1,948.1    0.0    1,948.1    

7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 

სფეროში
775.5    0.0    775.5    770.0    0.0    770.0    

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1,185.8    0.0    1,185.8    1,174.7    0.0    1,174.7    

7083
ტელერადიომაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7084
რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა
3.5    0.0    3.5    3.5    0.0    3.5    

7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, 

კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 
სფეროში

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

709 განათლება 1,135.7    0.0    1,135.7    1,135.6    0.0    1,135.6    

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,098.0    0.0    1,098.0    1,098.0    0.0    1,098.0    

7092 ზოგადი განათლება 37.7    0.0    37.7    37.6    0.0    37.6    

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 37.7    0.0    37.7    37.6    0.0    37.6    

7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7096
განათლების სფეროს დამხმარე 

მომსახურება
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების 

სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

განათლების სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

710 სოციალური დაცვა 694.2    0.0    694.2    665.6    0.0    665.6    

7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 
დაცვა

0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოციალური დაცვა
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1.0    0.0    1.0    0.2    0.0    0.2    

7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური 

დაცვა
2.0    0.0    2.0    2.0    0.0    2.0    

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 

დაცვა
16.9    0.0    16.9    16.9    0.0    16.9    

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
372.0    0.0    372.0    356.3    0.0    356.3    

7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური 

დაცვის სფეროში
0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში
302.3    0.0    302.3    290.2    0.0    290.2    

 სულ 15,675.3    6,990.0    8,685.3    13,516.5    5,857.6    7,658.9    



2017  წელს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ პრიორიტეტების მიხედვით 
გაწეული ხარჯების  ანალიზი, მიღებული შედეგები  და შეფასების ინდიკატორები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება

(ორგანიზაციული კოდი - 01 00)

01 01 - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 2017 წელს ბიუჯეტით 
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 389,6 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა - 385,0 
ათ. ლარი, რაც გეგმის 98%-ია.

,,შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გეგმა შეადგენს 248,7 ათ. ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 
246,9 ათ. ლარს, რაც გეგმის 98%-ია, მათ  შორის: თანამდებობრივი  სარგო  - საკასო ხარჯი 
246,9 ათ.   ლარი;   პრემია -  საკასო ხარჯი  10,1 ათ.   ლარი; 

`საქონელი  და  მომსახურების~ ხარჯების  დაზუსტებული  გეგმა  განისაზღვრა  – 
124,4 ათ.   ლარით,   რომლის      საკასო შესრულებამ  შეადგინა - 121,7 ათ.   ლარი, რაც 
გეგმის 99%, მათ  შორის:

`შტატგარეშე     მომუშავეთა     ანაზღაურების~  დზუსტებული     გეგმა - 50,2 ათ. ლარი, რაც  
შესრულდა - 47,9 ათ.  ლარის ოდენობით.

`მივლინების~  ხარჯის     დაზუსტებული   გეგმა     განისაზღვრა -  0,7 ათ. ლარით, რაც 
შესრულდა - 0,7 ათ.  ლარის ოდენობით.

`ოფისის  ხარჯის  დაზუსტებული   გეგმა -  15,5 ათ.  ლარი,  საკასო   შესრულებამ შეადგინა 
– 15,3 ათ.  ლარი. 
სხვა   ხარჯების - დ ა ზ უ ს ტ ე ბ უ ლ ი გეგმა  - 18,7 ათ.   ლარი, შესრულდა - 18,3 ათ. ლარის 

ოდენობით, რაც გეგმის 0,98%-ია. დაფინანსებულია  სადეპუტატო უფლებამოსილების 
განსახორცილელებლად გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

01 02 - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერია

ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  მერიისათვის  2017  წელს  ბიუჯეტით 
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 924,2 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა - 919,5 
ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია.

,,შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გეგმა შეადგენს 706,9 ათ. ლარს, ხოლო საკასო 
შესრულება 706,8 ათ. ლარს, რაც გეგმის 99%-ია, მათ  შორის: თანამდებობრივი    სარგო    - 
საკასო ხარჯი 661,8 ათ.   ლარი;   პრემია -   საკასო ხარჯი  39,1 ათ.   ლარი; დანამატი -5,8ათ. 
ლარი.

`საქონელი  და  მომსახურების~ ხარჯების  დაზუსტებული  გეგმა  განისაზღვრა  –
204,1ათ.   ლარით,   რომლის      საკასო შესრულებამ  შეადგინა - 199,9 ათ.   ლარი, რაც გეგმის
98%-ია,  მათ  შორის:

`შტატგარეშე      მომუშავეთა      ანაზღაურების~   დზუსტებული      გეგმა - 59,6 ათ. ლარი,      რაც 
შესრულდა - 59,6 ათ.  ლარის ოდენობით.

`მივლინების~  ხარჯის   დაზუსტებული  გეგმა   განისაზღვრა -  3,4 ათ. ლარით, რაც  შესრულდა -
3,4 ათ.  ლარის ოდენობით.

`ოფისის    ხარჯის~  დაზუსტებული    გეგმა -  36,3 ათ.    ლარი,  საკასო  შესრულებამ  შეადგინა –



36,1 ათ.    ლარი. დაფინანსებულია: საკანცელარიო საქონლის შეძენის, მცირეფასიანი    საოფისე 
ინვენტარის, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, ოფისისათვის საჭირო მასალების შეძენის, სანიტარული 
საგნების  შეძენის,  კავშირგაბმულობის  და  კომუნალური     ხარჯები,  კომპიუტერული  პროგრამების 
შეძენის და განახლების ხარჯი.

`ტრანსპორტის, ტექნიკისა   და   იარაღის   ექსპლუატაციისა   და   მოვლა- შენახვის   ხარჯების~ 
დაზუსტებული   გეგმა - 40,9 ათ.   ლარი, შესრულდა - 40,9 ათ. ლარის   ოდენობით, დაფინანსებულია: 
საწვავის-საპოხი მასალების შეძენის, ავტომანქანის სათადარიგო ნაწილების შეძენის, მიმდინარე 
რემონტის ხარჯები.

`სხვა       დანარჩენი       საქონელი       და       მომსახურების~   ხარჯების       დაზუსტებული  გეგმა 
განისაზღვრა - 11,3 ათ. ლარის ოდენობით, რაც  შესრულდა - 11,3 ათ.  ლარის  ოდენობით. 
დაფინანსებულია: კადრების მომზადება-გადამზადებასთან და კვალიფიკაციის ამაღლებასთან 
დაკავშირებული ხარჯი, რეკლამის, აუდიტორული მომსახურების, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი.

,,სოციალური  უზრუნველყოფა“  დაზუსტებული  გეგმა  განისაზღვრა  -  0,5  ათ.  ლარის 
ოდენობით, რაც  შესრულდა - 0,5 ათ.  დაფინანსდა: დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური 
დახმარება.

სხვა  ხარჯების - სხვადასხვა  ხარჯების გეგმა - დაზუსტდა 1,2 ათ.  ლარი, შესრულდა - 0,9 
ათ.  ლარის  ოდენობით, რაც გეგმის 0,90%. დაფინანსებულია: სასამართლო ორგანოების 
გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო   და სხადასხვა მიმდინარე ხარჯი.

`არაფინანსური   აქტივების ზრდა~ დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა - 1,2 ათ. ლარით, 
რაც  შესრულდა - 1,2 ათ.  ოდენობით, რაც გეგმის 100%-ია. განხორციელდა შენობის რემონტი, 
შეძენილია მუსიკალური ინსტრუმენტი, გაზქურა და სხვა საოფისე ინვენტარი.

სარეზერვო ფონდი

2017   წელს   სარეზერვო   ფონდიდან   გამოყოფილი    თანხების მოცულობამ შეადგინა 158,0 ათ. 
ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 141,0 ათ. ლარი, მათ შორის:

-     ბინათმშენებლობა - 16,9 ათ. ლარი;
-     ზოგადი განათლების ხელშეწყობა -  19,6 ათ. ლარი;
-     კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება - 13,2 ათ. ლარი;
-      მოქალაქეთა დახმარება - 91,3 ათ. ლარი;

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

აღნიშნული მიმართულებით 2017 წელს გამოყოფილი იქნა 11,8 ათ. ლარი, ხოლო  
ხარჯებმა შეადგინა  11,7 ათ. ლარი.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
 (ორგანიზაციული კოდი - 02 00)

02 02 - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
2017 წლის გეგმა -  61,8  ლარი, საკასო ხარჯი -  50,5  ლარით, რაც გეგმის 81%-ია.

,,შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 47,9 ათ. ლარს, ხოლო 
საკასო შესრულება 42,4 ათ. ლარს,

`საქონელი  და  მომსახურების~ ხარჯების  დაზუსტებული  გეგმა  განისაზღვრა  –
12,8 ათ.  ლარით,  რომლის    საკასო შესრულებამ  შეადგინა - 8,1 ათ.  ლარი, 

მიღწეული საბოლოო შედეგი: საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში   წვევამდელთა   გაწვევის 



ორგანიზება.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(ორგანიზაციული კოდი - 03 00)

ქალაქ   ოზურგეთში   2017   წელს   ინფრასტრუქტურის   რეაბილიტაციისათვის   გასაწევი 
ხარჯი დაიგეგმა 10333,7 ათ. ლარის ოდენობით.

ქალაქ ოზურგეთში 2017 წელს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გეგმა შეადგენს
- 10333,7 ათ. ლარს, საკასო ხარჯმა შეადგინა - 8390,5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 81%-ია, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საკუთარი ბიუჯეტით  2017 წელს 
დაგეგმილი იყო 954 290 ლარის ღირებულების პროექტების განხორციელება, მ.შ. 516 919 ლარით 
განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით 
შესასრულებელი  პროექტების თანადაფინანსება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის დაფინანსებით დაგეგმილი იყო - 1 225 901 ლარის ღირებულების  
სამუშაოების განხორციელება. 
მიღწეული შედეგი: საანგარიშო პერიოდში - ასფალტის საფარი მოეწყო რუსთაველის   ქუჩაზე - 
5252მ2

,  შეკეთდა 19,85მ3  მოცულობის ბეტონის კიუვეტი; ასფალტის საფარი მოეწყო ქუთაისის   
ქუჩაზე - 5595მ2

,  მოეწყო 1071 გრძ. მეტრი სიგრძის  ბეტონის კიუვეტი;  ასფალტის საფარი მოეწყო 
ჩოხატაურის ქუჩაზე - 3823მ2

,  შეკეთდა 41,1მ3  მოცულობის ბეტონის კიუვეტი; ასფალტის საფარი 
მოეწყო    აკაკი ბაქრაძის ქუჩაზე - 4262მ2

,  მოეწყო 792 გრძ. მეტრი სიგრძის  ბეტონის კიუვეტი;   
ასფალტის საფარი მოეწყო ბათუმის ქუჩაზე - 15044მ2

,  შეკეთდა 246მ3  მოცულობის ბეტონის 
კიუვეტი; ასფალტის საფარი მოეწყო ნემიროვიჩ-დანჩენკოს  ქუჩაზე - 6226მ2

,  შეკეთდა 23,3მ3  
მოცულობის ბეტონის კიუვეტი. ბეტონის კიუვეტები მოეწყო სანაპიროს ქუჩაზე და სანაპიროს 
გზაგამტარზე საერთო სიგრძით  - 179 გრძ. მეტრი. ბეტონის ბორდიურები მოეწყო ჟღენტის ქუჩაზე 
- 394 გრძ.მეტრი; სანაპიროს ქუჩაზე და სანაპიროს გზაგამტარზე - 4654 გრძ. მეტრი; აკაკი ბაქრაძის 
ქუჩაზე - 840 გრძ. მეტრი. გზების მოვლა - შენახვის მიზნით ორმული შეკეთების სამუშაოები 
განხორციელდა ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების მონაკვეთებზე - საერთო ფართობით 
4740მ2

,  ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაციისათვის გამოყენებული იქნა 1800მ3  მოცულობის 
ინერტული მასალა.
შეფასების ინდიკატორი: მოეწყო 55815მ2  საერთო ფართობის ასფალტის საფარი 6 ქუჩაზე, ორმული 
შეკეთების სამუშაოები - 4740მ2

,  -ზე, გრუნტოვანი გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერება 18150მ2-ზე,  

მოეწყო ბეტონის კიუვეტები 3 ქუჩაზე  - საერთო სიგრძით 2042გრძ. მეტრი; ბეტონის კიუვეტები 
აღდგენილი იქნა 4 ქუჩაზე, საერთო მოცულობით - 330,25მ3 . სამ ქუჩაზე მოეწყო ბეტონის 
ბორდიურები საერთო სიგრძით- 5888 გრძ.მეტრი.
ბინათმშენებლობაში საკუთარი ბიუჯეტით  2017 წელს დაგეგმილი იყო 169 837 ლარის 
ღირებულების პროექტების განხორციელება.   საქართველოს მთავრობის  2017წ. 26.04 N824 
განკარგულებით გამოყოფილი თანხით (1 700 000 ლარი) და საქართველოს მთავრობის  2016წ. 30.09  
N1998 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთით (38 446,37  ლარი) დაგეგმილი იყო  
სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური სახლების  
სარეაბილიტაციო სამუშოების განხორციელება.
მიღწეული შედეგი: საანგარიშო პერიოდში ახალი სახურავის საფარი მოეწყო მრავალბინიან 
სახლზე  - მეცნიერების ქ.N3-ში, უნივერსიტეტის ქ. N11-ში, უნივერსიტეტის ქ. N10-ში, ჭავჭავაძის ქ. 
N12-ში, ჭავჭავაძის ქ. N19-ში, ბზიავას ქ. N7-ში და N8-ში. სახურავები ნაწილობრივ შეკეთდა 
მეცნიერების ქ.N20-ში, მეცნიერების ქ. N14-ში, ნიკო ნიკოლაძის ქ. N50-ში, ბოლქვაძის ქ. N13-ში, 



ჩოხატაურის ქ. N10-ში, კოსტავას ქუჩა N 115-ში და კოსტავას ქუჩა N 2-ში. წყალშემკრები ღარები და 
მილების  სისტემები მოეწყო   მრავალბინიან სახლზე აღმაშებებელის ქუჩა N165, 167, 169, 171, 
173,175, 177-ში.   2017 წლის 23 აპრილის სტიქიის შედეგების არდგენის მიზნით განხორციელდა 
ფასადების შეკეთების და აღდგენითი სამუშაოები ჭავჭავაძის ქ. N19-ში-30მ2

, გურამიშვილის ქუჩა 
N14-ში-30მ2

 და ფარნავაზ მეფის ქ. N129-ში - 3971მ2
.

2017 წლის 23 აპრილის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ, სახურავების აღდგენის მიზნით  
განხორციელდა 143 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა საერთო 
ფართობით - 20219,5მ2

.    სახურავის  მასალების გადაცემა განხორციელდა 214 ინდივიდუალურ 
საცხოვრებელი სახლზე - საერთო ფართობით - 24 222 მ2

. კანალიზაციის ქსელების    
რეაბილიტაციის    სამუშაოები   შესრულდა მრავალბინიან კორპუსებში - იოანე პეტრიწის ქ. N1-ში - 
28გრძ.მ., ჭავჭავაძის ქ.N15-ში - 34გრძ.მ. და გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ჩიხში - 24გრძ.მ. 
წყალმომარაგების შიდა  ქსელების    რეაბილიტაციის    სამუშაოები   შესრულდა მრავალბინიან 
კორპუსში  - ფარნავაზ მეფის ქ. N129-ში - 484გრძ.მ.
შეფასების ინდიკატორი: შესრულდა შვიდ მრავალბინიან სახლში  ახალი სახურავის მოწყობა  - და     
შვიდ მრავალბინიან სახლში არსებული სახურავის რეაბილიტაცია საერთო ფართობით - 4399,8მ2

.  
143 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა საერთო ფართობით - 20219,5მ2

 

და მასალების გადაცემა  214 ინდივიდუალურ საცხოვრებელი სახლზე - საერთო ფართობით -24 
222 მ2

.   შვიდ მრავალბინიან სახლში წყალშემკრები სისტემის მოწყობა   - 244 გრძ.მ., კანალიზაციის 
შიდა ქსელები შეკეთდა 3 ობიექტზე - საერთო სიგრძით - 86გრძ.მ; წყალმომარაგების შიდა  ქსელი 
მოეწყო 1 ობიექტზე - საერთო სიგრძით -484გრძ.მ.
კეთილმოწყობის მიზნით საკუთარი ბიუჯეტით  2017 წელს დაგეგმილი იყო 967 990 ლარის 
ღირებულების პროექტების განხორციელება, მ.შ. 154 363,83 ლარით განხორციელდა საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით შესასრულებელი პროექტების 
თანადაფინანსება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 
დაფინანსებით დაგეგმილი იყო - 366 093,59 ლარის ღირებულების  სამუშაოების განხორციელება. 
საქართველოს მთავრობის 2016წ. 28.07 N1533 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით (770 000 
ლარი),  საქართველოს მთავრობის  2017წ. 26.04 N824 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით  (1 700 
000 ლარი), საქართველოს მთავრობის  2017წ. 21.07 N1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 
(1 508 400 ლარი),  საქართველოს მთავრობის  2016წ. 25.02  N293  განკარგულებით გამოყოფილი 
თანხის ნაშთით (409 101,11  ლარი),  საქართველოს მთავრობის  2016წ. 21.03  N485 განკარგულებით 
გამოყოფილი თანხის ნაშთით (390 566,16 ლარი) - დაგეგმილი იყო სტიქიის შედეგების   
სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულება.  
მიღწეული შედეგი: საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ნიკო ნიკოლაძის ქ. N4-ში 615 მ2 

განაშენიანების ფართობის ორსართულიანი საბავშვო ბაღის შენობის კაპიტალური რემონტი, 
ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები ჭავჭავაძის და ნაკაშიძის ქუჩებზე - საერთო 
ფართობით 225 მ2

,  მოეწყო რკინაბეტონის სანიაღვრე არხი ცხაურით - სიგრძით 111 გრძ.მეტრი. 
განხორციელდა  დოლიძის ქუჩაზე და თამარ მეფის მოედანზე გამწვანების სამუშაოები 1669 მ2

 

საერთო ფართობზე. კოსტავას ქუჩაზე ახალგაზრდობისა და დასვენების პარკში აღდგა სტიქიის 
შედეგად დანგრეული საბავშვო ავტოდრომი, ანასეულის დასახლებაში მოეწყო ორი მოსაცდელი, 
შეძენილი იქნა და ქალაქში  დამატებით განთავსდა 100 ერთეული სანაგვე ურნა. პრევენციული 
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით მოეწყო მდ. ბჟუჟზე ჯორჯიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ,  
ორ მონაკვეთზე 430გრძ.მ საერთო სიგრძის ნაპირდამცავი გაბიონი და მდ. ნატანებზე კიტა 
მეგრელიძის ქუჩის მიმდებარედ  352 გრძ.მ. სიგრძის ნაპირდამცავი გაბიონი. მდ. ბაზრისწყალზე 
ნაპირდამცავი რკინაბეტონის ჯებირი - 298 გრძ.მ., მდ. ბჟუჟზე სანაპიროს ქუჩის გასწვრივ მოეწყო 



620 გრძ.მ სიგრძის რკინაბეტონის კედელი, 150 გრძ.მ-ზე მოეწყო არსებული ჯებირის დამცავი 
რკინაბეტონის პერანგი და 130 გრძ. მ ნაპირდამცავი გაბიონი. 

შეფასების ინდიკატორი: კეთილმოეწყო ერთი საბავშო ბაღი, მოეწყო ტროტუარები ორ ქუჩაზე  
საერთო ფართით - 225  მ2

  და 111 გრძ. მეტრი სანიაღვრე არხი ცხაურით. აღდგენილი იქნა საბავშვო 
ავტოდრომი, მოეწყო ორი მოსაცდელი, დაიდგა 100 ერთეული ურნა, გამწვანების სამუშაოები 
ჩატარდა 1669მ2

-ზე, მდინარეების ნაპირდამცავი სამუშაოები განხორციელდა 5 ობიექტზე 
საერთო სიგრძით - 1980 გრძ.მ.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - გეგმა - 2498,0  ათ. 
ლარი, საკასო შესრულება - 2124,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 85%-ია;
ბინათმშენებლობა - გეგმა - 1863,3   ათ. ლარი, საკასო შესრულება - 1698,2 ათ. ლარი, რაც გეგმის 
91%-ია;
კეთილმოწყობის სამუშაოები - გეგმა - 4571,1  ათ. ლარი, საკასო შესრულება - 3221,0 ათ. ლარი, 
რაც გეგმის 70%-ია;

03 02 01 - დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება 
განმახორციელებელი: ა(ა)იპ  ,,ქალაქ ოზურგეთის  სერვისცენტრი“
2017 წლის გეგმა -  719,5 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი განისაზღვრა - 719,5 ათ.  ლარის ოდენობით, რაც 
გეგმის  100%-ია.
მიღწეული  საბოლოო  შედეგი:  ქალაქში  მიღწეულია  სანიტარული  წესრიგი,  ყოველდღიურად 
ხორციელდება ქუჩებისა და მოედნების  დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
შეფასების ინდიკატორი: სანიტარულად მოწესრიგებული ქალაქი, მოვლილი ღია ნაგავსაყრელის 
პოლიგონი.

03 02 03 - კომუნალური მომსახურების ცენტრის დაფინანსება
განმახორციელებელი: ა(ა)იპ  ,,ქალაქ ოზურგეთის  სერვისცენტრი“
2017 წლის გეგმა -  456,0  ათ. ლარი, საკასო ხარჯი განისაზღვრა - 414,9 ათ. ლარის ოდენობით, 
რაც გეგმის  91%-ი.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: განათებული ქუჩები; განათებულ ქუჩებში მოსახლეობისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება; ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 
და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
შეფასების  ინდიკატორი:  ქალაქის  ქუჩებში  და  სკვერებში  შექმნილი  კეთილმოწყობილი  და 
უსაფრთხო გარემო.



განათლება
(ორგანიზაციული კოდი - 04 00)

04 01 - სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
განმახორციელებელი: ა(ა)იპ  ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი“
2017 წლის გეგმა - 1135,7  ლარი, დაფინანსდა - 1135,6  ლარით, გეგმის  100%-ი.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: დაფინანსებული იქნა  8 საბავშვო სააღმზრელო დაწესებულებების 
ხარჯები, რომელიც მოიცავს: 251 თანამშრომლის ხელფასს, 1100 ბავშვის კვებას, კომუნალურ 
გადასახადებს და სხვა ხარჯებს.

შეფასების  ინდიკატორი:  ბავშთა  კვების  ორგანიზაციის  საქმეში  შესაბამისი  მონიტორინგის
ჩატარების  შედეგების  გაუმჯობესება  წინა  წლებთან  შედარებით;  1100  ბავშვი  იღებს  უფასო 
მომსახურებას.

04 02 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2017 წლის გეგმა - 37,7 ათ.  ლარი, დაფინანსდა - 37,6  ათ.  ლარით, გეგმის  100%-ი.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:

საანგარიშო პერიოდში ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და სამრევლო სკოლებს (N1 საჯარო სკოლა; N2  
საჯარო  სკოლა;  N3  საჯარო  სკოლა;  N4  საჯარო  სკოლა;  N5  საჯარო  სკოლა;  წმ.  ნინოს 
სახელობის გიმნაზია; წმ. გაბრიელის სახელობის გიმნაზია)  გაეწიათ ფინანსური დახმარება.   

ფინანსური დახმარება გაეწიათ ქალაქ ოზურგეთის საჯარო და სამრევლო სკოლების 
მოსწავლეებს საატესტატო გამოცდებზე მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებებისათვის.

შეფასების ინდიკატორები:
განხორციელდა  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  საჯარო  და  სამრევლო 

სკოლებისათვის სასწავლო ექსკურსიებისა ხელშეწყობა; სკოლების მიერ ინიცირებული 
აქტივობებისა    და ინტელექტუალური პოტენციალის    განვითარებაზე ორიენტირებილი 
ღონისძიებების მხარდაჭერა; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა განვითარების 
ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(ორგანიზაციული კოდი - 05 00)

05 01 02 - სპორტული ობიექტების დაფინანსება განმახორციელებელი:
- ა.(ა).ი.პ. „რაგბის განვითარების კავშირი“ (გეგმა - 206,7 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 205,9 ათ. ლარი, რაც 
გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი“ (გეგმა - 153,9 ათ. 
ლარი, საკასო ხარჯი -  152,1 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. ,,გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“ (გეგმა - 414,7 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 411,5
ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია).

2017 წლის გეგმა - 775,3 ლარი, დაფინანსდა - 769,7 ლარით, რაც გეგმის  100%-ია.
მიღწეული  საბოლოო  შედეგი:  სპორტის  სხვადსხვა  სახეობებში  ადგილობრივი  და 
საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა; ნიჭიერი სპორტსმენი 
ახალგაზრდების გამოვლინება; ეროვნული ნაკრების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული 
სპორტსმენებით; ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა.



05 02 01 - კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
2017  წლის გეგმა - 54,8 ათ. ლარი, დაფინანსდა - 54,4 ათ.  ლარით, რაც გეგმის  100%-ია.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:

თეატრალურ მოედანზე საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება; ქალაქის ტერიტორიაზე 
ტრადიციული ,,საშობაო ალილოობის’’ მსვლელობის მოწყობა;

მერიის მიერ ხელშეწყობით და მხარდაჭერით სარგებლობენ მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 
ტერიტორიაზე არსებული ორგანიზაციები, რომლებიც კულტურის სფეროს მიმართულებით 
განახორციელებენ საქმიანობას, მათ შორის: აღნიშნული ორგანიზაციების თანამშრომლები, 
სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეები, პედაგოგები. ჩატარდა - 21 სხვადასხვა სახის კულტურული 
ღონისძიება.

05 02 02 - კულტურის ობიექტების დაფინანსება განმახორციელებელი:
- ა.(ა).ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკა“ (გეგმა - 94,9 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 94,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის

100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. ,,თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი“ (გეგმა - 63,0 ათ. ლარი, საკასო 
ხარჯი - 62,9 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. ,,თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი-სურათების გალერია“ (გეგმა - 86,2 ათ. ლარი, 
საკასო ხარჯი - 85,5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ.  ,,კულტურისა და დასვენების პარკი“ (გეგმა - 61,4 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 61,4 ათ. ლარი, რაც 
გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ.  ,,ჯ. დუნდუას სახელობის ქართული ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსაბლი ,,გურია“ (გეგმა -

157,0 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 156,3 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. ,,სამხატვრო სკოლა“ (გეგმა  - 68,7 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 68,7 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);
- ა.(ა).ი.პ. ,,გრ. კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა“ (გეგმა - 121,4 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 121,4 ათ. ლარი, რაც 
გეგმის 100%-ია);

- ა.(ა).ი.პ.  ,,ისტორიული მუზეუმი“ (გეგმა - 79,3 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 77,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის
100%-ია);

- ა.(ა).ი.პ. ,,კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის  ცენტრი“ (გეგმა - 357,6 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი -
352,1 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია);

- სსიპ ,,ფოლკლორის ცენტრი“ (გეგმა - 41,5 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 41,5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია).

2017 წლის გეგმა: 1131,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 1120,4 ათ. ლარი, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:  ტრადიციული ქართული ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა; 
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველის დაინტერესების გზით 
მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა; მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – 
ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები,   გზამკვლევები; ახალი სპექტაკლის 
რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; სახვითი 
ხელოვნების პოპულარიზაცია; საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ქალაქის კულტურულ 
ცხოვრებაში; ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების წარმოჩენა; ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება.

შეფასების ინდიკატორი:
-   ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კულტურის წარმოჩინება და პოპულარიზაცია.

05 04 - რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება
2017 წლის გეგმა: 3,5  ათ. ლარი, დაფინანსდა 3,5 ათ. ლარი, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: ააიპ ,,შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის“ ფინანსური 
მხარდაჭერა.



მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(ორგანიზაციული კოდი - 06 00)

06 02 04 01 - შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 185,2 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 180,5 ათ. ლარით, გეგმის 0,97%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: შეჭირვებულ მოქალაქეთა სოციალური და ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება. დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 1163 მოქალაქეს 
მედიკამენტების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების დასაფინანსებლად.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი  1163 მოქალაქე.

06 02 04 02 - თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 6,2 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 5,8 ათ. ლარით, გეგმის 0,98%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯებესება.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი  29  მოქალაქე.

06 02 04 03 - უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 6,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 4,9 ათ. ლარით, გეგმის 0,84%.
მიღწეული საბოლოო     შედეგი:    უსინათლო     პირთა     სოციალური     მდგომარეობის 
შემსუბუქება.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი  33  მოქალაქე.

06 02 04 04 - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 73,4 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 72,3 ათ. ლარით, გეგმის 99,7%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა (161 მოქალაქე) 
სოციალური მდგომარეობის    გაუმჯობესება;   დაფინანსდა  12  ბენეფიციარის  კვება, სამედიცინო 
მომსახურეობა, სარეაბილიტაციო, სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ხარჯები.
შეფასების   ინდიკატორი:   განსაკუთრებული   საჭიროების   მქონე   პირთა   სოციალური, 
მორალური  მხარდაჭერა,  გარემოსთან  ადაპტირების  შესაძლებლობების  გაუმჯობესება;
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა პირობების გაუმჯობესება.

06  02  04  05  -  ,,C”   ჰეპატიტით   დაავადებულ   პირებში   მკურნალობის  ტაქტიკის 
განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 36,7 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 28,7 ათ. ლარით, გეგმის 78%.
მიღწეული საბოლოო      შედეგი:      პროგრამით      გათვალისწინებული      დახმარების 
ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისათვის.
შეფასების ინდიკატორი: 114  დაავადებული მოქალაქის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

06 02 04 06 - გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა
2016 წელს გეგმა 12,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 12,0 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: დაფინანსდა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს პროექტი „კიბო განაჩენი არ არის“.

შეფასების ინდიკატორი: გაიზარდა საზოგადოების ინფორმირებულობა გენდერულ საკითხებთან 
დაკავშირებით; განხორციელდა - 4 სხვადასხვა სახის პროექტი გენდერის მიმართულებით, რომლებიც 
ემსახურებიან სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლებას; ყოველგვარი დისკრიმინაციის, ქალთა 
მიმართ და ასევე, ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ეროვნული უმცირესობებისა და განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე პირთა უფლებების დაცვის, მათთვის ადაპტირებული სოციალური გარემოს 
შექმნაზე ზრუნვის ხელშეწყობა.

06 02 15 01 - ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
2017 წელს  გეგმა 1,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 0,2 ათ. ლარით
მიღწეული საბოლოო შედეგი: საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 
100 წელს მიღწეულ ხანდაზმულს 200 ლარის ოდენობით.
შეფასების  ინდიკატორი:  ხანდაზმულთა   სოციალური   მდგომარების   გაუმჯობესება   (1



მოქალაქე).
06 02 15 02 - მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 77,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 76,7 ათ. ლარით, გეგმის 99%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ცხოვრების პირობების 
გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი: დაკმაყოფილებული 300 მოქალაქე.
06 02 15 03 - იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 6,2 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 5,7 ათ. ლარით, გეგმის 91,9%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 28 ოჯახი.

06   02   15   04   -   სოციალურად  დაუცველ  ბავშთა  დღის  ცენტრის  პროგრამული 
თანადაფინანსება
2017 წელს გეგმა 20,1 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 20,1 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: სოციალურად დაუცველ ბავშთა ოჯახების სოციალური მდგომარების 
გაუმჯობესება. თანადაფინანსება გაეწია ა(ა)იპ ,,მომავლის სხივის“ 19 ბენეფიციარს.
შეფასების ინდიკატორი: სოციალურად დაუცველ ბავშთა საზოგადოებასთან ადაპტაცია.

06    02    15    05    -    მზრუნველობამოკლებულთა  ერთჯერადი   უფასო    კვებით 
უზრუნველყოფის პროგრამა
2017 წელს გეგმა 98,4ათ. ლარი,  დაფინანსდა 98,1 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული  საბოლოო  შედეგი:  შეჭირვებული  მოქალაქეების  სოციალური  მდგომარების 
გაუმჯობესება. დაფინანსებულია ერთი უფასო სასადილო.
შეფასების ინდიკატორი: უფასო კვებით უზრუნველყოფილი 155 ბენეფიციარი.

06 02 15 06 - ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 13,5 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 9,9 ათ. ლარით, გეგმის 73%.
მიღწეული    საბოლოო    შედეგი:    ქალაქის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული 
ძალების ვეტერანთა  და მათი ოჯახების ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 7 ვეტერანი და მათი ოჯახები.

06    02    15    07    -    ხანდაზმულთა   სახლისთვის   კომუნალური   გადასახადებით 
უზრუნველყოფის პროგრამა
2017 წელს გეგმა 10,1 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 9,6 ათ. ლარით, გეგმის 95%.
მიღწეული საბოლოო  შედეგი:  დაფინანსებულია  ხანდაზმულთა     თავშესაფარში განთავსებული 
ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება, კერძოდ: ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების წ. #16-ში 
ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადები.
შეფასების ინდიკატორი: თავშესაფარით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

06 02 15 08 - კომუნალური სუბსიდირება
2017 წელს გეგმა 8,3 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 7,7 ათ. ლარით, გეგმის 92%.
მიღწეული    საბოლოო    შედეგი:    სოციალურად    დაუცველი    ოჯახების    სოციალურ- 
ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება; გადასახადების გადახდის ხელმისწავდომობა. 
შეფასების ინდიკატორი: დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 77 ოჯახს.

06   02   15   09   -   უსახლკაროდ  დარჩენილი  ოჯახების  დახმარება  ბინის  ქირით 
უზრუნველყოფა
2017 წელს გეგმა 39,7 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 39,7 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: დრობით თავშესაფრით დაკმაყოფილება.
შეფასების ინდიკატორი: სოციალუად დაუცველი 39 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით 



უზრუნველყოფა.

06   02   15   10   -   ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება
2017 წელს გეგმა 91,1 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 83,2 ათ. ლარით, გეგმის 91%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: შეჭირვებული მოქალაქეების დახმარება 
შეფასების ინდიკატორი: დახმარება გაეწია 306 მოქალაქეს.

06 02 16 01 - მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 15,9 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 15,9 ათ. ლარით, გეგმის 0,99%.
მიღწეული  საბოლოო  შედეგი:  მრავალშვილიანი  ოჯახების  სოციალური-ეკონომიკური 
მდგომარების გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 33 ოჯახი.

06 02 16 02 - დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 2,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 2,0 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული  საბოლოო  შედეგი:  დედ-მამით  ობოლ  ბავშთა  სოციალური  მდგომარების 
გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი: დახმარება გაეწია - 4 ბავშვს.

06 02 16 03 - მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის  მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისთვის 
,,ახალშობილთა“ მატერილური დახმარება
2017 წელს გეგმა 1,0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 1,0 ათ. ლარით, გეგმის 100%.
მიღწეული საბოლოო  შედეგი: მრავალშვილიანი  ოჯახების  ხელშეწყობა  და  სოციალური 
მდგომარების გაუმჯობესება; დემოგრაფიული მდგომარების გაუმჯებესების წახალისება. 
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 1 ოჯახს.

06 02 17 - ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
2017 წელს გეგმა 1.0 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 0,5 ათ. ლარით, გეგმის 0,50%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება. 
შეფასების  ინდიკატორი:  დაღუპულ   მეომართა   2   ოჯახის   სოციალური   მდგომარების 
გაუმჯობესება.

06 03 - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
2017 წელს გეგმა 24,2 ათ. ლარი,  დაფინანსდა 22,1 ათ. ლარით, გეგმის 91%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ცენტრი“, რომელმაც ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და კონტროლი გაუწია 
ქალაქის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელებას, დაავადების გადაცემის გზების, რისკ- 
ფაქტორების გამოვლენებასა და შესწავლას, პროფილაქტიკური აცრების დაგეგმვას, შესრულებას და 
სხვა ღონისძიებებს.
შეფასების ინდიკატორი: ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.



 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის გეგმა 2017 წლის ფაქტი

მათ შორის მათ შორის

or
g.

 k
od

i

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

სულ
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები

საკუთარი 
შემოსავლები

სულ
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები

საკუთარი 
შემოსავლები

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 15,687.1 6,990.0 8,697.1 13,528.2 0.0 13,528.2

2. ხარჯები 8,704.2 1,743.9 6,960.3 8,261.2 0.0 8,261.2

2.1. შრომის ანაზღაურება 1,003.5 0.0 1,003.5 996.3 0.0 996.3

2.2. საქონელი და მომსახურება 678.7 0.0 678.7 658.6 0.0 658.6

2.5. სუბსიდიები 4,249.0 0.0 4,249.0 4,190.9 0.0 4,190.9

2.6. გრანტები 65.7 0.0 65.7 63.7 0.0 63.7

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 573.6 0.0 573.6 545.5 0.0 545.5

2.8. სხვა ხარჯები 2,133.7 1,743.9 389.8 1,806.1 0.0 1,806.1

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,971.1 5,246.1 1,725.0 5,255.3 0.0 5,255.3

61.1. ძირითადი აქტივები 6,971.1 5,246.1 1,725.0 5,255.3 0.0 5,255.3

 ვალდებულებების კლება 11.8 0.0 11.8 11.7 0.0 11.7

 საშინაო 10.3 0.0 10.3 10.3 0.0 10.3

 საგარეო 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5

01 00
წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება

1,475.3 0.0 1,475.3 1,306.1 0.0 1,306.1

2. ხარჯები 1,462.3 0.0 1,462.3 1,293.1 0.0 1,293.1

2.1. შრომის ანაზღაურება 955.6 0.0 955.6 953.8 0.0 953.8

2.2. საქონელი და მომსახურება 328.6 0.0 328.6 321.7 0.0 321.7

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 0.4

2.8. სხვა ხარჯები 177.6 0.0 177.6 17.3 0.0 17.3

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

61.1. ძირითადი აქტივები 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

 ვალდებულებების კლება 11.8 0.0 11.8 11.7 0.0 11.7

 საშინაო 10.3 0.0 10.3 10.3 0.0 10.3



 საგარეო 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5

01 01 ოზურგეთის საკრებულო 389.6 0.0 389.6 385.0 0.0 385.0

2. ხარჯები 389.6 0.0 389.6 385.0 0.0 385.0

2.1. შრომის ანაზღაურება 248.7 0.0 248.7 246.9 0.0 246.9

2.2. საქონელი და მომსახურება 124.4 0.0 124.4 121.7 0.0 121.7

2.8. სხვა ხარჯები 16.5 0.0 16.5 16.4 0.0 16.4

01 02 ოზურგეთის გამგეობა 924.3 0.0 924.3 919.6 0.0 919.6

2. ხარჯები 912.8 0.0 912.8 908.2 0.0 908.2

2.1. შრომის ანაზღაურება 706.9 0.0 706.9 707.0 0.0 707.0

2.2. საქონელი და მომსახურება 204.2 0.0 204.2 199.9 0.0 199.9

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 0.4

2.8. სხვა ხარჯები 1.2 0.0 1.2 0.9 0.0 0.9

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

61.1. ძირითადი აქტივები 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

 ვალდებულებების კლება 10.3 0.0 10.3 10.3 0.0 10.3

 საშინაო 10.3 0.0 10.3 10.3 0.0 10.3

01 03 სარეზერვო ფონდი 159.9 0.0 159.9 0.0 0.0 0.0

2. ხარჯები 159.9 0.0 159.9 0.0 0.0 0.0

2.8. სხვა ხარჯები 159.9 0.0 159.9 0.0 0.0 0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა

1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5

 ვალდებულებების კლება 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5

 საგარეო 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5

02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი 
და უსაფრთხოება

61.8 0.0 61.8 50.5 0.0 50.5

2. ხარჯები 60.8 0.0 60.8 50.5 0.0 50.5

2.1. შრომის ანაზღაურება 47.9 0.0 47.9 42.4 0.0 42.4

2.2. საქონელი და მომსახურება 12.9 0.0 12.9 8.1 0.0 8.1

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

61.1. ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0



02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა

61.8 0.0 61.8 50.5 0.0 50.5

2. ხარჯები 60.8 0.0 60.8 50.5 0.0 50.5

2.1. შრომის ანაზღაურება 47.9 0.0 47.9 42.4 0.0 42.4

2.2. საქონელი და მომსახურება 12.9 0.0 12.9 8.1 0.0 8.1

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

61.1. ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

10,321.0 6,990.0 3,331.0 8,390.5 0.0 8,390.5

2. ხარჯები 3,357.4 1,743.9 1,613.5 3,141.7 0.0 3,141.7

2.2. საქონელი და მომსახურება 284.6 0.0 284.6 276.7 0.0 276.7

2.5. სუბსიდიები 1,175.5 0.0 1,175.5 1,134.4 0.0 1,134.4

2.8. სხვა ხარჯები 1,897.3 1,743.9 153.4 1,730.7 0.0 1,730.7

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,963.6 5,246.1 1,717.5 5,248.8 0.0 5,248.8

61.1. ძირითადი აქტივები 6,963.6 5,246.1 1,717.5 5,248.8 0.0 5,248.8

03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა

2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

61.1. ძირითადი აქტივები 2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

03 01 01 გზების რეაბილიტაცია 2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

61.1. ძირითადი აქტივები 2,498.0 1,614.5 883.5 2,124.0 0.0 2,124.0

03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია

7,609.9 5,375.5 2,234.4 6,053.5 0.0 6,053.5

2. ხარჯები 3,145.5 1,743.9 1,401.6 2,929.9 0.0 2,929.9

2.2. საქონელი და მომსახურება 72.7 0.0 72.7 64.9 0.0 64.9

2.5. სუბსიდიები 1,175.5 0.0 1,175.5 1,134.4 0.0 1,134.4

2.8. სხვა ხარჯები 1,897.3 1,743.9 153.4 1,730.7 0.0 1,730.7

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,464.4 3,631.6 832.8 3,123.6 0.0 3,123.6

61.1. ძირითადი აქტივები 4,464.4 3,631.6 832.8 3,123.6 0.0 3,123.6

03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 719.5 0.0 719.5 719.5 0.0 719.5

2. ხარჯები 719.5 0.0 719.5 719.5 0.0 719.5



2.5. სუბსიდიები 719.5  719.5 719.5  719.5

03 02 02 ბინათმშენებლობა 1,863.3 1,743.9 119.4 1,698.2 0.0 1,698.2

2. ხარჯები 1,863.3 1,743.9 119.4 1,698.2 0.0 1,698.2

2.8. სხვა ხარჯები 1,863.3 1,743.9 119.4 1,698.2 0.0 1,698.2

03 02 03 კომუნალური მომსახურების ცენტრი 456.0 0.0 456.0 414.9 0.0 414.9

2. ხარჯები 456.0 0.0 456.0 414.9 0.0 414.9

2.5. სუბსიდიები 456.0  456.0 414.9  414.9

03 02 05 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები 4,571.1 3,631.6 939.5 3,221.0 0.0 3,221.0

2. ხარჯები 106.7 0.0 106.7 97.4 0.0 97.4

2.2. საქონელი და მომსახურება 72.7 0.0 72.7 64.9 0.0 64.9

2.8. სხვა ხარჯები 34.0 0.0 34.0 32.5 0.0 32.5

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,464.4 3,631.6 832.8 3,123.6 0.0 3,123.6

61.1. ძირითადი აქტივები 4,464.4 3,631.6 832.8 3,123.6 0.0 3,123.6

03 08 გარე განათება 213.1 0.0 213.1 213.0 0.0 213.0

2. ხარჯები 211.9 0.0 211.9 211.8 0.0 211.8

2.2. საქონელი და მომსახურება 211.9 0.0 211.9 211.8 0.0 211.8

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

61.1. ძირითადი აქტივები 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2

04 00 განათლება 1,135.7 0.0 1,135.7 1,135.6 0.0 1,135.6

2. ხარჯები 1,135.7 0.0 1,135.7 1,135.6 0.0 1,135.6

2.5. სუბსიდიები 1,129.2 0.0 1,129.2 1,129.1 0.0 1,129.1

2.8. სხვა ხარჯები 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5

04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,098.0 0.0 1,098.0 1,098.0 0.0 1,098.0

2. ხარჯები 1,098.0 0.0 1,098.0 1,098.0 0.0 1,098.0

2.5. სუბსიდიები 1,098.0  1,098.0 1,098.0  1,098.0

04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 37.7 0.0 37.7 37.6 0.0 37.6

2. ხარჯები 37.7 0.0 37.7 37.6 0.0 37.6

2.5. სუბსიდიები 31.2  31.2 31.1  31.1

2.8. სხვა ხარჯები 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5



05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული 
და სპორტული ღონისძიებები

1,964.8 0.0 1,964.8 1,948.1 0.0 1,948.1

2. ხარჯები 1,959.5 0.0 1,959.5 1,942.8 0.0 1,942.8

2.2. საქონელი და მომსახურება 51.8 0.0 51.8 51.4 0.0 51.4

2.5. სუბსიდიები 1,861.9 0.0 1,861.9 1,845.6 0.0 1,845.6

2.6. გრანტები 41.5 0.0 41.5 41.5 0.0 41.5

2.8. სხვა ხარჯები 4.3 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

61.1. ძირითადი აქტივები 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 775.5 0.0 775.5 770.0 0.0 770.0

2. ხარჯები 775.5 0.0 775.5 770.0 0.0 770.0

2.5. სუბსიდიები 775.3 0.0 775.3 769.8 0.0 769.8

2.8. სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება

0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2

2. ხარჯები 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2

2.8. სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2

05 01 02 სპორტული ობიექტების დაფინანსება 775.3 0.0 775.3 769.8 0.0 769.8

2. ხარჯები 775.3 0.0 775.3 769.8 0.0 769.8

2.5. სუბსიდიები 775.3  775.3 769.8  769.8

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,185.8 0.0 1,185.8 1,174.7 0.0 1,174.7

2. ხარჯები 1,180.5 0.0 1,180.5 1,169.3 0.0 1,169.3

2.2. საქონელი და მომსახურება 51.8 0.0 51.8 51.4 0.0 51.4

2.5. სუბსიდიები 1,083.1 0.0 1,083.1 1,072.3 0.0 1,072.3

2.6. გრანტები 41.5 0.0 41.5 41.5 0.0 41.5

2.8. სხვა ხარჯები 4.1 0.0 4.1 4.1 0.0 4.1

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

61.1. ძირითადი აქტივები 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

05 02 01 კულტურის ღონისძიებების 
დაფინანსება

54.8 0.0 54.8 54.4 0.0 54.4

2. ხარჯები 54.8 0.0 54.8 54.4 0.0 54.4



2.2. საქონელი და მომსახურება 51.8 0.0 51.8 51.4 0.0 51.4

2.5. სუბსიდიები 3.0  3.0 3.0  3.0

05 02 02 კულტურის ობიექტების დაფინანსება 1,131.0 0.0 1,131.0 1,120.3 0.0 1,120.3

2. ხარჯები 1,125.7 0.0 1,125.7 1,114.9 0.0 1,114.9

2.5. სუბსიდიები 1,080.1  1,080.1 1,069.3  1,069.3

2.6. გრანტები 41.5 0.0 41.5 41.5 0.0 41.5

2.8. სხვა ხარჯები 4.1 0.0 4.1 4.1 0.0 4.1

61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

61.1. ძირითადი აქტივები 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 5.3

05 04 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

2. ხარჯები 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

2.5. სუბსიდიები 3.5  3.5 3.5  3.5

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა 
და  სოციალური უზრუნველყოფა

728.5 0.0 728.5 697.4 0.0 697.4

2. ხარჯები 728.5 0.0 728.5 697.4 0.0 697.4

2.2. საქონელი და მომსახურება 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8

2.5. სუბსიდიები 82.4 0.0 82.4 81.9 0.0 81.9

2.6. გრანტები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 573.1 0.0 573.1 545.1 0.0 545.1

2.8. სხვა ხარჯები 48.0 0.0 48.0 47.4 0.0 47.4

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

2. ხარჯები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

2.6. გრანტები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
დაცვა

24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

2. ხარჯები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

2.6. გრანტები 24.2 0.0 24.2 22.2 0.0 22.2

06 02 სოციალური პროგრამები 704.3 0.0 704.3 675.2 0.0 675.2

2. ხარჯები 704.3 0.0 704.3 675.2 0.0 675.2

2.2. საქონელი და მომსახურება 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8

2.5. სუბსიდიები 82.4 0.0 82.4 81.9 0.0 81.9

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 573.1 0.0 573.1 545.1 0.0 545.1

2.8. სხვა ხარჯები 48.0 0.0 48.0 47.4 0.0 47.4



06 02 01 ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი 
ოჯახები

15.9 0.0 15.9 15.9 0.0 15.9

2. ხარჯები 15.9 0.0 15.9 15.9 0.0 15.9

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 15.9 0.0 15.9 15.9 0.0 15.9

06 02 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 98.5 0.0 98.5 98.2 0.0 98.2

2. ხარჯები 98.5 0.0 98.5 98.2 0.0 98.2

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 98.5 0.0 98.5 98.2 0.0 98.2

06 02 04 ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 13.5 0.0 13.5 9.9 0.0 9.9

2. ხარჯები 13.5 0.0 13.5 9.9 0.0 9.9

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 13.5 0.0 13.5 9.9 0.0 9.9

06 02 05 დაკრძალვის ხარჯი 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5

2. ხარჯები 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5

06 02 06 ინვალიდთა დახმარების პროგრამა 73.5 0.0 73.5 73.0 0.0 73.0

2. ხარჯები 73.5 0.0 73.5 73.0 0.0 73.0

2.2. საქონელი და მომსახურება 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8

2.5. სუბსიდიები 40.2  40.2 40.2  40.2

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 32.5 0.0 32.5 32.0 0.0 32.0

06 02 07  მოქალაქეთა სამედიცინო 
მომსახურების პროგრამა

197.3 0.0 197.3 192.5 0.0 192.5

2. ხარჯები 197.3 0.0 197.3 192.5 0.0 192.5

2.5. სუბსიდიები 12.0  12.0 12.0  12.0

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 185.3 0.0 185.3 180.5 0.0 180.5

06 02 08 ლტოლვილთა დახმარებები 6.2 0.0 6.2 5.7 0.0 5.7

2. ხარჯები 6.2 0.0 6.2 5.7 0.0 5.7

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 5.7 0.0 5.7

06 02 09 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში  მყოფი 
მოსახლეობის დახმარება

215.3 0.0 215.3 207.3 0.0 207.3

2. ხარჯები 215.3 0.0 215.3 207.3 0.0 207.3

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 167.3 0.0 167.3 159.9 0.0 159.9

2.8. სხვა ხარჯები 48.0 0.0 48.0 47.4 0.0 47.4



06 02 10 ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2

2. ხარჯები 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2

06 02 11 უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამა

6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0

2. ხარჯები 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0

06 02 12
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის 

ცენტრის პროგრამული 
თანადაფინანსება

20.1 0.0 20.1 20.1 0.0 20.1

2. ხარჯები 20.1 0.0 20.1 20.1 0.0 20.1

2.5. სუბსიდიები 20.1  20.1 20.1  20.1

06 02 13 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ 
პირთა დახმარების პროგრამა

6.2 0.0 6.2 5.8 0.0 5.8

2. ხარჯები 6.2 0.0 6.2 5.8 0.0 5.8

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 5.8 0.0 5.8

06 02 16
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამა

2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2. ხარჯები 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

06 02 18 ხანდაზმულთა სახლისათვის 
კომუნალური გადასახადები

10.1 0.0 10.1 9.6 0.0 9.6

2. ხარჯები 10.1 0.0 10.1 9.6 0.0 9.6

2.5. სუბსიდიები 10.1  10.1 9.6  9.6

06 02 20 hepatiti 36.7 0.0 36.7 28.6 0.0 28.6

2. ხარჯები 36.7 0.0 36.7 28.6 0.0 28.6

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 36.7 0.0 36.7 28.6 0.0 28.6

06 02 21 5 da meti Svili 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2. ხარჯები 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0

2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0


