
Cxorowyus municipalitetis 2018 wlis biujetis 

6  თვის Sesrulebis mimoxilva 
 

    Cxorowyus municipalitetis 2017 wlis 28 dekembris #65 dadgenilebiT 

miRebul iqna Cxorowyus municipalitetis 2017 wlis biujeti. romelic rogorc 

Semosulobebis, ise gadasaxდelebis nawilSi ganisazRvra 6084.2 aTasi lariT. 

municipalitetis biujetSi Setanili cvlilebebis. 2018 წლისG gamgeblis  12 

იანვრის #24-s,   25-ს, 18 იანვრის,  #34-ს,  22 იანვრის #39-s,  23  იანვრის #46-s, #50-s, 

#45-s,  26 იანვრის #57-s,  31  იანვრის #84-ს, 16  თებერვლის NN145-ს, 22  თებერვლის 

N168-ს,   27  თებერვლის   N 201-ს,   16 მარტის N264-ს,   21 მარტის N 284-ს,  27  მარტის   N 

307-ს,  13  აპრილის#384-ს, 20  აპრილის  #407-ს,  25  აპრილის#418-ს,  30  აპრილის#435-ს, 

1მაისის  #440-ს,  10  მაისის#476-ს,  11 მაისის#484-ს,  1  ივნისის#553-ს,  4 ივნისის  #561-ს,  6  

ივნისის#561-ს,  19  ივნისის#614-ს,  ბრძანებების  შესაბამისად, 

  დამტკიცებულ ბიუჯეტში  შეტანილ  იქნა  ერთი      ცვლილება: რომელიც ganxorcielda 

municipalitetis sakrebulos mier 2018 wlis 5  თებერვლის #6  დადგენილებით  
NNmunicipalitetis biujeti naSTis cvlilebis gaTvaliswinebiT rogorc 

Semosulobebis ise gadasaxdelebis nawilSi ganisazRvra 9566,9 aTasi lariთ 
.  
   ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ექვსი თვის  

შემოსულობები გეგმით გათვალისწინებული იყო 5817,3 ათასი lari, faqtiuri Sesrulebaa 

5665,8 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebeli 97,4% 

 maT Soris: Semosavlebi gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 5657,3 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 5612,9 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,2 

arafinansuri aqtivebis kleba gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 160,0aTasi lari, 

faqtiurad Sesrulda 52,9 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 33,1%. 

    gadasaxadebi gegmiT gaTvalisiwnebuli iyo 414,8 aTasi lari. faqtiurad 

Sesrulda 363,6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 87,6.% aqedan saSemosavlo 

gadasaxadi gegmiT gaTvalisiwnebuli iyo 244,8 aTasi lari. faqtiuri 

Sesrulebaa 167,0 aTasi lari, Sesრulebis maCvenebelia 68,2%.  qonebis 
gadasaxadi  

dagegmili  iyo  170,0  ათასი  ლარი faqtiurad Sesrulda 196,7 aTasi lariT,    

შესრულების  მაჩვენებელი  115,7% 
    saxelmwifo biujetidan gamoyofili transferi gegmiT gaTvaliswinebuli 

iyo 5120,4 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 5180,3 aTasi lari. Sesrulebis 

maCvenebelia  101,1% maT Soris gaTanabrebiTi transferi dagegmili iyo 2544,6 

aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 3223,2 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 

126,6%. miznobrivi transferi delegirebuli uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad dagegmili iyo 88,2 aTasi lari. faqtiuri Sesrulebaa 85,8 

aTasi lari Sesrulebis maCvenebelia 97,2% lari.   

fondebidan  gamoyofili  transferi   gegmiT gaTvaliswinebuli  iyo  2487,6 

aTasi lari  faqtiuri  Sesrulebaa 1871,3   Sesrulebis  maCvenebelia 75,2%  

sxva Semosavlebi gegmiT gaTvaliswinebuli iyo  122,1 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 69,0 Tasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 56,5% aqedan, mosakrebeli 

bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis  dagegmili iyo 80,0 aTasi lariT.  

faqtiurad Sesrulda 7,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia9,8%. saqoneli da 

momsaxurebis realizacia dagegmili iyo 14,5 aTasi lariT. faqtiuri 

Sesrulebaa 18,4 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 126,8% maCvenebelia 90% 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis gegmiT 



gaTvaliswinebuli iyo 12 aTasi lari. faqtiuri  Sesrulebaa 12,7 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 105,8%  

Semosavali sanqciebidan (jarimebi da sauravebi) dagegmili iyo 27,6aTasi 

lariAfaqtiuri Sesrulebaa 15,5 aTasi lari Sesrulebis maCvenebelia 56,1% 

     municipalitetis mTliani 6 Tvis xarjebi dagegmili iyo 2971.1Tasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 2825.7 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 95.1% 

maT Soris Sromis anazRaureba gansazRvruli iyo 794,1 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 793,4 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9% saqoneli da 

momsaxureba gansazRvruli iyo 426,3 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 417,5 

aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 97,9% aqedan StatgareSe momuSaveTa 

anazRaureba gansazRvruli iyo 62,4 aTasi lariT. faqtiuri Sesrulebaa 62,4 

aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% mivlinebis xarjebi gansazRvruli 

iyo 8,2 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 8,2 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100% ofisis xarjebi gansazRvruli iyo 68,9 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 68,4 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,2%. warmomadgenlobiTi 

xarjebi gansazRvruli iyo 7,9 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 7,9 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% transportisa da teqnikis, eqsploataciis 

da movla Senaxvis xarjebi dagegmili iyo 110,8 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 110,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% sxva danarCeni 

saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 168,1 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 

159,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 95,1%. subsidiebi dagegmili iyo 

1362,2aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 1311,0aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 96,2% socialuri uzrunvelyofis xarjebi gansazRvruli iyo 327,9 

aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 267,7 aTasi lari,  Sesrulebis maCvenebelia 

81,6% sxva xarjebi dagegmili iyo 60,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 36,2 

aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 59,7% 

    arafinansuri aqtivebis zrda dagegmili iyo 3621,6 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 2328,7 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 64,3% 

    sul municipalitetis biujetis 6 Tvis gadasaxdelebi dagegmili iyo 6592,7 

aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 5154,4 aTasi lari Sesrulebis maCvenebeli 

78,1% 

    municipalitetis sakrebulos  xarjebi dagegmili iyo 330,0 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 329,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9% maT 

Soris Sromis anazRaureba dagegmili iyo 207,7 aTasi lari. faqtiuri 

Sesrulebaa 207,5 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9%. saqoneli da 

momsaxureba dagegmili iyo 99,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 99,5 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9% aqedan StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 

dagegmili iyo 36,8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 36,8 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 100%  mivlinebis xarjebi dagegmili iyo 1,1 aTasi 

lariT, faqtiuri Sesrulebaa 1,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% 

ofisis xarjebi dagegmili iyo 11,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 11,6 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 100%  warmomadgenlobiTi xarjebi dagegmili 

iyo 3,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 3,6 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100% transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis 

xarjebi dagegmili iyo 44,8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 44,8 aTasi lari, 



Sesrulebis maCvenebelia 100% socialuri uzrunvelyofis muxli  dagegmili 

iyo 3.1 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 3,1 aTasi lari. Sesrulebis 

maCvenebelia 100%.  სხვა  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  19,8  ათასი  ლარი  ფაქტიური  

შესრულებაა  19,8  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  100% 

    sul municipalitetis sakrebulos 6 Tvis  gadasaxdelebi dagegmili iyo 

330,2 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 329,8 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 99,9% 

    municipalitetis მერიის  xarjebi dagegmili iyo 732,6 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 732,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9% maT Soris Sromis 

anazRaureba dagegmili iyo 548,9 aTasi lari. faqtiuri Sesrulebaa 548,4 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 99.9% saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 

183,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 183,6 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100% aqedan StatgareSe momuSaveTa anazRaureba dagegmili iyo 25,6 

aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 25,6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

100% mivlinebis xarjebi dagegmili iyo 6,2 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 

6,2 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% ofisis xarjebi dagegmili iyo 

51,4 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 51,4 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100% warmomadgenlobiTi xarjebi dagegmili iyo 4,3 aTasi lari, 

faqtiuri 4,3 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100%. transportisa da 

teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi dagegmili iyo 61,5 aTasi 

lari, faqtiuri Sesrulebaa 61,5 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% sxva 

danarCeni saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 34,6 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 34,6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100%  

  sul municipalitetis მერიის biujetis gadasaxdelebi dagegmili iyo 732,6 

aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 732,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

99,9% 

  sarezervo fondi gauxarjavi darCa 11,0aTasi  lari. 

   წინა  წლების  დავალიანება  ხაზინის  მიერ  ჩამოწრილი იქნა  0,2  ათასი  ლარი 

     

    municipalitetis samxedro aRricxvis gawvevisa da mobilizaciis samsaxuris 

xarjebi dagegmili iyo 44,5 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 44,5 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 100% maT Soris: Sromis anazRaureba dagegmili iyo 37, 

5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 37,5 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

100.% saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 7,0 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 7,0 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% aqedan mivlinebis 

xarjebi dagegmili 0.9 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 0.9 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 100% ofisis xarjebi dagegmili 1.6 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 1,6 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 100 % 

transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi 

dagegmili iyo 4,5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 4,5 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100%.  sul municipalitetis samxedro aRricxvisa da gawvevis 



samsaxuris biujetis gadasaxdelebi dagegmili iyo 44,5 aTasi lariT, faqtiuri 

Sesrulebaa 44,5 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% 

municipalitetis sagzao infrastruqturis mSenebloba reabilitacia da  movla-

Senaxvis 6 Tvis gadasaxdelebi  dagegmili iyo 3239,1 aTasi  lari  faqtiuri 

xarji 2150,3  aTasi lari  Sesrulebis maCvenebeli  66,3%. subsidiebis muxliT 

dagegmili iyo 85,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 85,6 aTasi lari, 

Sesrulebis მაჩვენებელია 100% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი 

იყი 3153,4 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 2064,7 ათასი ლარი, შესრულების 

მაჩვენებელია 65,4%   

    municipalitetis gzebis mowyoba reabilitaciის  გადასახდელების  ხარჯები   

დაგეგმილი  იყო  სუბსიდიის  მუხლით  67,6  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  67,6  

ათასი  ლარი  შესრულები  მაჩვენებელი  100%.არაფინანსური  აქტივების  ზრდის მუხლით  

დაგეგმილი  იყო 2230,5  ათასი  ლარი   ფაქტიური  შესრულებაა  1780,6 შესრულების  

მაჩვენებელია  79,8%.  სულ  მუნიციპალიტეტის  გზების  მოწყობა  რეაბილიტაციის  

გადასახდელები ექვს  თვეში  დაგეგმილი  იყო  2298,1  ათასი  ლარი   ფაქტიური  

შესრულებაა 1848,2  ათასი  ლარი     შესრულების  მაჩვენებელია 80,4% 
saxide  nagebobebis mowyoba reabilitaciaze subsidiebis muxliT dagegmili iyo 

18,0 aTasi lari, faqtiuri Sesruleba 18,0   შესრულების მაჩვენებელი  100% 

arafinansuri aqtivebis zrdis muxliT  dagegmili iyo 923,0 ათასი ლარი. faqtiuri 

Sesrulebaa 284,1 aTasi lari, Sesrulebis  maCvenebelia 30,7%.   

სულ  სახიდე  ნაგებობების  მოწყობა  რეაბილიტაციის  გადასახდელები  დაგეგმილი  იყო  

941,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  302,1  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  

32,1% 

    gare ganaTebis reabilitacia da eqsploataciიის  გადასახდელი dagegmili iyo 

118,8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 118,8 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 100%    

 Cxorowyus municipalitetis dasufTavebis RonisZiebebi  დაგეგმილი იყო 140,0 

ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 140,0 ათასი ლარი  სუბსიდიის  მუხლით შესრულების 

მაჩვენებელია 100%  აქედან subsidiebis muxliT dagegmili iyo 140,0 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 140,0 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100%  

  wylis sistemis reabilitacia da eqspluataciის გადასახდელები  დაგეგმილი  იყო 

38,7  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა 36,4 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

94% საქონელი და მომსახურებa დაგეგმილი იყო  ოფისის  ხარჯების  მუხლით  1,3  ათასი  

ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0,8 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 61,5% subsidiebi 

dagegmili iyo 35,4 aTasi lariT. faqtiuri Sesrulebaa 35,4 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 100 %  

   umeTvalyureod darCenili cxovelebis izolacia   დაგეგმილი იყო 2,5 ათასი 

ლარით  ფაქტიური შესრულება  არ   არის. 

  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობების  და სხვა არასაცხოვრებელი  

შენობების  რეაბილიტაცია   არაფინანსური  აქტივების  ზრდის მუხლით  დაგეგმილი იყო  

30,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  17,3 ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  

57,6% 

    სამშენებლო  სამუშაოების  ზედამხედველობის,  საპროექტო-  სახარჯთააღრიცხვო  

დოკუმენტაციის   შედგენის  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო  109,7  ათასი  ლარი  



ფაქტიურად  გახარჯულია 106,7  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  97,3  ათასი  

ლარი. 

აქედან; საქონელი  და მომსახურების  მუხლით  სხვა  დანარჩენი  საქონელი  და  

მომსახურების  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  52,2  ათასი  ლარი   ფაქტიური  შესრულებაა  52,2  

ათასი  ლარი,  შესრულების  მაჩვენებელია  100%,  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  

მუხლით  დაგეგმილი  იყო 20,0  ათასი  ლარი   ფაქტიური   შესრულებაა  18,7  ათასი  ლარი   

შესრულების  მაჩვენებელია 93,5% 

  

 

   sasaflaoebis mowyoba, movla-patronoba dagegmili iyo 25,0 lariT. 

faqtiurad Sesrulda  20,3 aTasi lari,   სუბსიდიის  მუხლით Sesrulebis 

maCvenebelia 81,2%  

    soflis mxardaWeris programa   სუბსიდიის  მუხლით დაგეგმილი იყო  17,5  ათასი 

ლარი ფაქტიური შესრულებაა 16,7  ათასი ლარი, Sesrulebis maCenebelia 95,4% 

  რეგიონებში  განსახორციელებელი   პროექტების  ფონდისა  და მგფ-ის  პროექტების  

თანადაფინანსების  გადასახდელი  არაფინანსური აქტივების  ზრდის  მუხლით   დაგეგმილი  

იყო  66,0  ათასი  ლარით   ფაქტიური  შესრულებაა 47,1  ათასი  ლარი  შესრულების  

მაჩვენებელი 71,3%.    

    skolamdeli ganaTleba  დაგეგმილი იყო 602.6  ათასი ლარით   ფაქტიური 

შესრულებაა 578.2 ათასი ლარი Sesrulebis maCvenebelia 96 % aqedan: subsidia 

dagegmili iyo 601.9  aTasi lari,  faqtiuri Sesrulebaa 577.5  aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia  96%. arafinansuri aqtivebis zrdis muxliT dagegmili 

iyo 0,7 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 0,7 aTasi lari. Sesrulebis 

maCvenebelia 100%    

 sajaro skolebis dafinanseba subsidiis muxliT dagegmili iyo 15.0 aTasi 

lariT faqtiuri Sesrulebaa 5.1 aTasi lari Sesrulebis maCvenebelia 34% 

   ganaTlebis xelSewyoba dagegmili iyo 30 aTasi lariT  faqtiuri 

Sesrulebaa 29.8  aTasi lari  Sesrulebis maCvenebelia  99.3%  aqedan: 

subsidiebis muxliT dagegmili iyo 30  aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 29.8 

aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia  99.3%  

     sportuli RonisZiebebis dafinanseba dagegmili iyo  

34.8.0 aTasi lari  faqtiuri Sesrulebaa 17.9 aTasi lari  Sesrulebis 

maCvenebeli  51.4  aqedan:    saqoneli da mimsaxureba,   sxva danarCeni saqoneli 

da momsaxurebis muxliT dagegmili 9.8   ფაქტიური  შესრულება  9.8  ათასი ლარი  

Sesrulebis maCvenebeli  1%.   სხვა  ხარჯები dagegmili iyo 5.0  aTasi lariT  

faqtiuri Sesrulebaa 3.2  aTasi lari  Sesrulebis maCvenebelia  64%  

arafinansuri aqtivebis zrdis muxliT dagegmili iyo 20.0 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 4,9 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 24.5%.   
    Cxorowyus municipalitetis fexburTis ganviTarebis xelSewyobis 

dafinanseba dagegmili iyo 126.8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 126.8 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 100%.   



   Cxorowyus municipalitetis kulturis saxlebis, sasoflo klubebis da 

biblioTekebis xelSewyobis dafinanseba dagegmili iyo 144 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 140.6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 97.6%   
   Cxorowyus municipalitetis mxareTmcodneobis muzeumis xelSewyobis 

dafinanseba dagegmili iyo 42.5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 38.2 

aTasi lari,  Sesrulebis maCvenebelia 89.9%   

    Cxorowyus municipalitetis  saxelovnebo skolebis xelSewyoba dagegmili 

iyo 34.4 aTasi lari,  faqtiuri Sesrulebaa 33.9 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 98.5%   

  kulturuli RonisZiebebis xelSewyoba dagegmili iyo 12.5 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 6.6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 52.8%     

   axalgazrduli programebisa da religiuri organizaciebis xelSewyobis 

dafinanseba  dagegmili iyo 10.3 aTasi lariT  faqtiuri Sesrulebaa 3.9  aTasi 

lari  Sesrulebis  maCvenebeli 37.9%   

    Cxorowyus municipalitetis sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 

dagegmili iyo 42.8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 41.8 aTasi lari, 

Sesrulebis 97.7% aqedan:  subsidia  dagegmili iyo 42.8  aTasi lari faqtiuri 

Sesrulebaa 41.8  aTasi   Sesrulebis maCvenebeli 97.7% 

8%  

    veteranTa da ltolvilTa dakrZalvis xarjebi socialuri uzrunvelyofis 

muxliT dagegmili iyo 2.5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 0.6 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 24%. 

   ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva dagegmili iyo 312.0 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 259.0 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 83% 

   ufaso sasadilos dafinanseba socialuri uzrunvelyofis muxliT dagegmili 

iyo 15.0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 10.7 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia  71.3 % 

   upatrono micvalebulTa dakrZalvis xarjebi socialuri uzrunvelyofis 

muxliT dagegmili iyo 1.0 aTasi lari, xarji ar gaweula. 

   stiqiuri ubedurebebis Sedegad dazaralebuli mosaxleobis daxmareba სხვა  

ხარჯების muxliT dagegmili iyo 22.5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 9.5 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% 

    

      
 

         

                                      d. gogua 

Cxorowyus municipalitetis gamgebeli 

 

 

Semsrulebeli: zaza xorava 


