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Cxorowyus municipalitetis 2019 wlis biujetiს ცხრა თვის  
შესრულების  მიმოხილვა  

 
    Cxorowyus municipalitetis 2018 wlis 27 dekembris #27 dadgenilebiT 

miRebul iqna Cxorowyus municipalitetis 2019 wlis biujeti. romelic rogorc 

Semosulobebis, ise gadasaxდelebis nawilSi ganisazRvra 6213,4 aTasi lariT. 

municipalitetis biujetSi Setanili cvlilebebis. 2019 წლისG gamgeblis 14 
იანვრის #6-s,   16 იანვრის,  #13-ს,  23 იანვრის #69-s,   5  თებერვლის    N154-ს, N159-ს, 6  
თებერვლის   N 161-ს, 15  თებერვლის    N233-ს,  27  თებერვლის  N300-ს,   13  მარტის  N381-ს,  
18  მარტის  N 396-ს,  20  მარტის   N417-ს,  21  მარტის  N418-ს,   1  აპრილის  N477-ს, 10  
აპრილის  N503-ს, 17  აპრილის N546-ს,  1მაისის N582-ს,   N583-ს, 3 მაისის N596-ს,  4 ივნისის    
N727-ს,  13  ივნისის  N756-ს, ივნისისN782-ს,  21  ივნისისN783-ს,  25  ივნისის N795-ს ,  25  
ივლისის  N931-ს, 26  ივლისის N 937-ს, 6  აგვისტოსN 986,ს 21  აგვისტოს  N1028-ს, 22  
აგვისტოს N1038-ს, 30  აგვისტოსN 1071-ს,  5  სექტემბრის  N1082-ს,  9  სექტემბრის  N  1092-ს,  
12  სექტემბრის  N1110-ს,   19  სექტემბრისN 1118-ს,  ბრძანებების  შესაბამისად  და                       
  დამტკიცებულ ბიუჯეტში  შეტანილი ოთხი   ცვლილებების  გათვალისწინებით : 
       პირველი ცვლილება ganxorcielda municipalitetis sakrebulos 2019 wlis 4 
მარტის #3 დადგენილებით  NNmunicipalitetis biujeti naSTis cvlilebis 
gaTvaliswinebiT rogorc Semosulobebis ise gadasaxdelebis nawilSi 

ganisazRvra  11134,6  ათასი  ლარით. 
    მეორე  ცვლილება  განხორციელდა  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2019  წლის  1 
აპრილის  N5  დადგენილებით  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  ნაშთის ცვლილების  
გათვალისწინებით  როგორც  შემოსულობების  ისე  გადასახდელების  ნაწილში  
განისაზღვრა 12231,6  ათასი  ლარით. 
   მესამე  ცვლილება  განხორციელდა  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2019  წლის   3 
ივნისის  N8  დადგენილებით  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი   ნაშთის  ცვლილების  
გათვალისწინებით როგორც  შემოსულობების  ისე  გადასახდელების  ნაწილში  განისაზღვრა  
12428,2  ათასი  ლარით. 
    მეოთხე  ცვლილება  განხორციელდა  ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2019  
წლის  N9  დადგენილებით  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  ნაშთის  ცვლილების  
გათვალისწინებით  როგორც  შემოსულობების  ისე  გადასახდელების  ნაწილში  
განისაზღვრა  13598,5  ათასი  ლარით 
 
   ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობები 
გეგმით დამტკიცებული იყო 11020,7 ათასი lari, faqtiuri Sesrulebaa  8081,6 aTasi 
lari. Sesrulebis maCvenebeli   73,3 % 
     maT Soris: Semosavlebi gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 10770,7 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 7982,7 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 74,1% 

arafinansuri aqtivebis kleba gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 250,0   ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულება  98,8  ათასი  ლარი    47,2 %  
    gadasaxadebi gegmiT gaTvalisiwnebuli iyo  1343,4 aTasi lari. faqtiurad 

Sesrulda 2865,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 213,3%  
   aqedan; qonebis gadasaxadi dagegmili  iyo   210,0 ათასი  ლარი faqtiurad 
Sesrulda 474,3 aTasi lariT,    შესრულების  მაჩვენებელი  225,8 % 
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      გადასახადები საქონელსა  და  მომსახურებაზე  გეგმით გათვალისწინებული  იყო 1133,4  
ათასი  ლარი,  ფაქტიური შესრულება   2391,4  ათასი    ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 
211%                                                    
   
  saxelmwifo biujetidan gamoyofili transferi gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 

1890,8aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 1857,8 aTasi lari,  შესრულების   
maCvenebelia 98,2 აქედან miznobrivi transferi delegirebuli uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad dagegmili iyo 718,8 aTasi lari. faqtiuri Sesrulebaa 718,8  
Sesrulebis maCvenebelia 100 % lari.  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერები  
გეგმით  გათვალისწინებული  იყო 1172,0  ათასი  ლარი ფაქტიურად  ჩარიცხულია 1138,8  
შესრულების  მაჩვენებელი 97,2% 
  
    sxva Semosavlebi gegmiT gaTvaliswinebuli iyo 147,4 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 138,6 აTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 94% 
   შემოსავლები  საკუთრებიდან    გეგმით  გათვალისწინებული  იყო 105,0 ათასი  ლარი  
ფაქტიურად  შემოსულია 25,8  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  24,5 %  მათ  შორის:   
 პროცენტები  დაგეგმილი  იყო 5,0 ათასი  ლარი  ფაქტიურად  შემოსულია  1,1  ათასი  ლარი  
შესრულების მაჩვენებელია 22 %,  
  mosakrebeli bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis  dagegmili iyo 100,0 
aTasi lariT.  faqtiurad Sesrulda 24,7 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 
24,7%.    
   saqoneli da momsaxurebis realizacia dagegmili iyo 41,4 aთაsi lari. 

faqtiuri Sesrulebaa 107,0 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia  258,5 %  
    სანებართვო  მოსაკრებელი  დაგეგმილი  იყო 7,4 ათასი  ლარი,  ფაქტიურად  შემოსულია  
82,3 ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია 437 %. 
 მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის  დაგეგმილი  იყო 25,0 
ათასი  ლარი  ფაქტიური  15,7  ათასი  ლარი  შესრულების მაჩვენებელი 62,8%    
  გეგმის  გარეშე  შემოსულია  სამხედრო  სავალდებულო  საქმიანობის  გადასახდელი  0,2  
ათასი  ლარი და  სხვა        
   Semosavali sanqciebidan (jarimebi da sauravebi) dagegmili iyo 30,0 aTasi 
lariAfaqtiuri Sesrulebaa 23,4aTasi lari Sesrulebis maCvenebelia 78% 
 

     municipalitetis mTliani  ცხრა თვის Tvis xarjebi dagegmili iyo 5558,1 
აTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 5220,3 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

99,3% 
   maT Soris Sromis anazRaureba gansazRvruli iyo 1340,0 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 1339,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,9% saqoneli da 

momsaxureba gansazRvruli iyo 1188,5 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 911,5 
aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 76,7% aqedan StatgareSe momuSaveTa 

anazRaureba gansazRvruli iyo 108,0 aTasi lariT. faqtiuri Sesrulebaa 

107,2aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,2% mivlinebis xarjebi 

gansazRvruli iyo 9,5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 9,0 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 94,7% ofisis xarjebi gansazRvruli iyo 85,8 aTasi 

lari, faqtiuri Sesrulebaa 80,9 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 94,3%. 

warmomadgenlobiTi xarjebi gansazRvruli iyo 15,0 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 14,4 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 96% transportisa da 
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teqnikis, eqsploataciis da movla Senaxvis xarjebi dagegmili iyo 824,2 aTasi 
lari, faqtiuri Sesrulebaa 557,3 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 67,6% 

sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 136,0 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 132,9 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia  97,7%  
სუბსიდიები dagegmili iyo 2760,3aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 2098,2 aTasi 
lari, Sesrulebis maCvenebelia 76,0% socialuri uzrunvelyofis xarjebi 

gansazRvruli iyo 680,4 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 635,4 aTasi lari,  

Sesrulebis maCvenebelia 93,4% sxva xarjebi dagegmili iyo 236,5 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 236,1 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebelia 99,8% 

    arafinansuri aqtivebis zrda dagegmili iyo 7387,8 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 3558,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 48,2% 

    sul municipalitetis biujetis  ცხრა Tvis gadasaxdelebi dagegmili iyo 

12945,8 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 8779,0 aTasi lari Sesrulebis 

maCvenebeli 67,8% 

    municipalitetis sakrebulos ცხრა  თვის xarjebi dagegmili iyo 546,1 aTasi 
lari, faqtiuri Sesrulebaa 543,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,4% 

maT Soris Sromis anazRaureba dagegmili iyo 351,0 aTasi lari. faqtiuri 

Sesrulebaa 350,9 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,97%. saqoneli da 

momsaxureba dagegmili iyo 166,1 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 163,8 aTasi 
lari, Sesrulebis maCvenebelia 98,6% aqedan StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 

dagegmili iyo 65,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 64,5 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 99,2%  mivlinebis xarjebi dagegmili iyo 1,0 aTasi 

lariT, faqtiuri Sesrulebaa 0,6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 60% 

ofisis xarjebi dagegmili iyo 15,5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 13,3 aTasi 
lari, Sesrulebis maCvenebelia 85,8%  warmomadgenlobiTi xarjebi dagegmili 

iyo 3,0 lari, faqtiuri Sesrulebaa 2,8aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

93,3% transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi 

dagegmili iyo 80,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 80,0 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 100% სხვა  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  29,0 ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულებაა  28,4  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია 97,9% 
municipalitetis sakrebulos 9 Tvis  gadasaxdelebi dagegmili iyo 546,1 aTasi 
lari, faqtiuri Sesrulebaa 543,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,5% 
    municipalitetis მერიის  9 თვის  xarjebi dagegmili iyo 1236,9aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 1232,7 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,7%maT 

Soris Sromis anazRaureba dagegmili iyo 925,0 aTasi lari. faqtiuri 

Sesrulebaa 924,7aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,96% saqoneli da 

momsaxureba dagegmili iyo 286,9 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 283,0 aTasi 
lari, Sesrulebis maCvenebelia 98,6% aqedan; StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 
dagegmili iyo 43,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 42,7 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 99,3% mivlinebis xarjebi dagegmili iyo 7,2 aTasi 

lari, faqtiuri Sesrulebaa 7,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 98,6% 
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ofisis xarjebi dagegmili iyo 63,3 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 61,3 
aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 96,8% warmomadgenlobiTi xarjebi 

dagegmili iyo 12,0 aTasi lari, faqtiuri  შესრულებაა 11,5 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 95,8%. transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da 

movla Senaxvis xarjebi dagegmili iyo 103,2 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 

102,8 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 99,6% sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba dagegmili iyo 58,2 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 57,5 aTasi 

lari, Sesrulebis maCvenebelia98,8%  სხვა  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  21,4  ათასი  ლარი  
ფაქტიური შესრულებაა  21.4  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია 100%. 
  სოციალური  უზრუნველყოფის  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  3,6 ათასი  ლარი,  გახარჯულია  
3,6  ათასი  ლარი  შესრულების მაჩვენებელი  100%.  
  sul municipalitetis მერიის biujetis  9 თვის gadasaxdelebi dagegmili iyo 

1288,5 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 1284,3 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 99,7% 
     სარეზერვო  ფონდი  დაგეგმილი  იყო  60,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური   ხარჯვა 11,2  ათასი  
ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  18,6 %. 
municipalitetis samxedro aRricxvis gawvevisa da mobilizaciis samsaxuris 9 
თვის xarjebi dagegmili iyo 75,7 aTasi lariT, faqtiuri 74,6 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia 98,5% maT Soris: Sromis anazRaureba dagegmili iyo 

64,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 63,5 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 

99,2.% saqoneli da momsaxureba dagegmili iyo 11,7 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 11,1 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 94,9% 
aqedan mivlinebis xarjebi dagegmili 1,3aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 1,3 
aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 100% ofisis xarjebi dagegmili 2,4 aTasi 
lari, faqtiuri Sesrulebaa 2,1 aTasi lari. Sesrulebis maCvenebeliა 87,5%  

transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi 

dagegmili iyo 8,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 7,7aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 96,3%.  
sul municipalitetis samxedro aRricxvisa da gawvevis samsaxuris biujetis   
ცხრა  თვის gadasaxdelebi dagegmili iyo 75,7 aTasi lariT, faqtiuri Sesrulebaa 
74,6 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 98,5%  
     municipalitetis sagzao infrastruqturis mSenebloba reabilitacia 

damovla-Senaxvis ცხრა Tvis ხარჯები  dagegmili iyo  137,7 aTasi  lari  faqtiuri 

xarji 135,4  aTasi lari  Sesrulebis maCvenebeli  98,3% subsidiebis muxliT 

dagegmili iyo 133,6 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 131,3 aTasi lari, 

Sesrulebis მაჩვენებელია 98,3% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი 
იყი 2430,9 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 1457,2 ათასი ლარი, შესრულების  
მაჩვენებელია 59,94%   სულ  საგზაო  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა  რეაბილიტაცია  და  
მოვლა  შენახვის  გადასახდელები  დაგეგმილი  იყო  2568,6  ათასი  ლარი,  ფაქტიური  
შესრულება  1592,6  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი   შეადგენს   62, %  აქედან: 
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    municipalitetis gzebis mowyoba reabilitaciის  გადასახდელების  9 თვის  
ხარჯები   დაგეგმილი  იყო   124.7  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა122,4  ათასი  ლარი    
შესრულების  მაჩვენრბელი  98,1%   საქონელი  და  მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  
4,1  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  4,1   ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  
100%  სუბსიდიის    მუხლით  120,6  ათასი  ლარი    ფაქტიური  შესრულებაა  118,3  ათასი  
ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  98,1%  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  დაგეგმილი  იყო  
1762,5  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  1086,7  ათასი  ლარი   შესრულების  
მაჩვენებელი  61,7%   მუნიციპალიტეტის    გზების  მოწყობა  რეაბილიტაციის  გადასახდელი  
დაგეგმილი  იყო  1887,2  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  1209,1  ათასი  ლარი  
შესრულების  მაჩვენებელი   64,% 
 
 
 
 
 saxide  nagebobebis mowyoba reabilitaciaze  ხარჯები subsidiebis muxliT 

dagegmili iyo 13,0 aTasi lari, faqtiuri Sesruleba 13,0  ათასი  ლარი   
შესრულების მაჩვენებელი  100% arafinansuri aqtivebis zrdis muxliT  dagegmili 

iyo 668,4 ათასი ლარი. faqtiuri Sesrulebaa 383,5 aTasi lari, Sesrulebis  

maCvenebelia 67,4%.   
სულ  სახიდე  ნაგებობების  მოწყობა  რეაბილიტაციის  გადასახდელები  დაგეგმილი  იყო  
681,4  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  383,5  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია 
56,3 %  
    gare ganaTebis reabilitacia da eqsploataciიის  ხარჯები dagegmili iyo 82,0  
ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  81,6   aTasi lari,   შესრულების  მაჩვენებელი    
99,5%   აქედან;  საქონელი  და  მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო 57,0 ათასი  ლარი  
ფაქტიური  56,9  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  99,8%.    სუბსიდის  მუხლით  
დაგეგმილი  იყო  25,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  24,7  ათასი  ლარი  
შესრულების  მაჩვენებელი 98,8 %.  გარე   განათების გადასახდელე ბის  ცხრა თვის  გეგმა  
არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  167,4  ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულება  შეადგენს 167,4  ათას ლარს  შესრულების  მაჩვენებელი  100%.   სულ  
გარე   განათების  მოწყობა  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაციის  გადასახდელების   ცხრა 
თვის  გეგმა  შეადგენს  249,4  ათას  ლარს  ფაქტიური  შესრულება ათას  ლარს  ფაქტიური  
შესრულებაა  249,0  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  99,8%. 
 Cxorowyus municipalitetis dasufTavebis RonisZiebebiს 9 თვის გადასახდელი  
დაგეგმილი იყო 222,1 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა,  221,4 ათასი ლარი   
შესრულების  მაჩვენებელი  99,7%  სუბსიდიის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო 221,0  ათასი  
ლარი  ფაქტ იური  შესრულება  220,3  ათასი  ლარი  შესრულების მაჩვენებელია 99,7% 
  wylis sistemis reabilitacia da eqspluataciის გადასახდელები  დაგეგმილი  იყო 
803,1  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა 285,4 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia 35,5%   სუბსიდიის  მუხლით.  დაგეგმილი  იყო 51,0  ათასი  ლარი ფაქტიური  
შესრულებაა 50,5  ათასი  ლარი   შესრულების  მაჩვენებელი 99 %   საქონელი  და  
მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო    0,5  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა 0,1  
ათასი  ლარი    შესრულები  მაჩვენებელი  20%   არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  მუხლით  



6 
 

დაგეგმილი  იყო  751,6  ათასი  ლარი  ფაქტიური შესრულება  შეადგენს 234,8  ათასი  ლარი  
შესრულების  მაჩვენებელი 31,2%.   
      მუნიციპალიტეტის ქალაქ  ჩხიროწყუსა  და სოფლების  ცენტრის  კეთილმოწყობის  
გადასახდელი  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  465,0  ათასი  
ლარი  ფაქტიური  შესრულება  188,8  ათასდი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 40,6 %. 
   umeTvalyureod darCenili cxovelebis izolacia   დაგეგმილი იყო   საქონელი  
და მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო 2,0 ათასი  ლარი   ფაქტიური  შესრულება   არ  
განხორციელებულა. 
   მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობების  და სხვა არასაცხოვრებელი  
შენობების  რეაბილიტაცია   არაფინანსური  აქტივების  ზრდის მუხლით  დაგეგმილი იყო  
10,0 ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულება  შეადგეს  8,5  ათს  ლარს  შესრულების  
მაჩვენებელი  არის  85%.  
      სანიაღვრე  არხების  მშენებლობა  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაციის  გადასახდელები  
არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო   305,9  ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულებაა 126,0  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  41,2%. 
       სასაფლაოების  მოვლა  პატრონობის  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო  41,0  ათასი  ლარი  
ფაქტიური  ხარჯი  41,0  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 100 %    სუბსიდიის  
მუხლით   
       სარწყავი  არხებისა   და  ნაპირსამაგრი  ჯებირების  მშენებლობა  რეაბილიტაციის  
გადასახდელი  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  ზრდის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  547,8 
ათასი  ლარი,  ფაქტიური  შესრულება  154,3  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  28,2% 
       სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  გადასახდელი  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  
მუხლით  დაგეგმილი  იყო 432,6  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა  357,1  ათასი  ლარი  
შესრულების  მაჩვენებელია  82,5%. 
     სამშენებლო  სამუშაოების  ზედამხედველობის,  საპროექტო-  სახარჯთააღრიცხვო  
დოკუმენტაციის   შედგენის  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო  253,7  ათასი  ლარი  
ფაქტიურად  გახარჯულია 140,7  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  55,5%    
აქედან; საქონელი  და მომსახურების  მუხლით  სხვა  დანარჩენი  საქონელი  და  

მომსახურების  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო  0,2  ათასი  ლარი   ფაქტიური  შესრულებაა  0,2  

ათასი  ლარი,  შესრულების  მაჩვენებელია  100%  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  

მუხლით  დაგეგმილი  იყო 253,5  ათასი  ლარი   ფაქტიური   შესრულებაა  140,5  ათასი  ლარი  

შესრულების  მაჩვენებელია 55,4% 

  
  soflis მეურნეობის მხარდაჭერა   სუბსიდიის  მუხლით დაგეგმილი იყო  26,0  ათასი 
ლარი ფაქტიური შესრულებაა 25,3  ათასი ლარი, Sesrulebis maCenebelia 97,3% 
 
  რეგიონებში  განსახორციელებელი   პროექტების  ფონდისა  და მგფ-ის  პროექტების  
თანადაფინანსების  გადასახდელი  არაფინანსური აქტივების  ზრდის  მუხლით   დაგეგმილი  
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იყო  114,3  ათასი  ლარით   ფაქტიური  შესრულებაა 62,1  ათასი  ლარი  შესრულების  
მაჩვენებელი 54,3 % 
        
    skolamdeli ganaTlebის  გადასახდელი    დაგეგმილი იყო 1584,4 ათასი ლარით   
ფაქტიური შესრულებაა 1253,3 ათასი ლარი Sesrulebis maCvenebelia 79,1 % subsidia 
dagegmili iyo 915,0  aTasi lari,  faqtiuri Sesrulebaa 914,3  aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia  99,9%   არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  დაგეგმილი  იყო 
669,4  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულებაა 339,1  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  
50,7%   
 sajaro skolebis dafinansebის  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო 998,0  ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულება 480,3  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  48,1%   აქედან  
საქონელი  და  მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  633,08  ათასი  ლარი  ფაქტიური  
შესრულებაა  366,8 ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  57,9%   სუბსიდია  დაგეგმილი  
იყო 5,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულება 4,6  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 
92%   არაფინანსური  აქტივების  ზრდა  დაგეგმილი  იყო ლარი  დაგეგმილი  იყო  360.0  
ათასი  ლარი   ფაქტიურად  გახარჯულის 109,4  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი   
30,3% . 
   ganaTlebis xelSewyoba  სუბსიდიის  მუხლით dagegmili iyo 60,0  ათასი  ლარი 
faqtiuri Sesrulebaa 47,5  aTasi lari  Sesrulebis maCvenebelia  79,2% 
    სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობის   გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო  241,1  ათასი  
ლარი  ფაქტიური  შესრულება 240,6  ათასი ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 99,8% 
      აქედან  ხარჯები  დაგეგმილი  იყო 221.1  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულება 220.8  
ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 99.9%    საქონელი  და  მომსახურება  დაგეგმილი  
იყო 16.0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულება  15.1  ათასი  ლარი  შესრულების  
მაჩვენებელი  94.4%.  
  სუბსიდია  დაგეგმილი  იყო  195,0  ათასი  ლარი ფაქტიური  შესრულება  193,6  ათასი  ლარი  
შესრულების  მაჩვენებელი  99.3%   
არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  20,0 ათასი  ლარით  
ფაქტიური  შესრულებაა   19.8  შესრულების  მაჩვენებელი  99%   
  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო 83,0  ათასი  
ლარი  ფაქტიური  შესრულება  82,4  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 99,3%   
საქონელი  და  მომსახურების  მუხლით  დაგეგმილი  იყო  10,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  
შესრულება  10,0  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი  100%  სუბსიდიის  მუხლით  
დაგეგმილი  იყო 73,0  ათასი  ლარი  ფაქტიური  შესრულება 72,5  ათასი  ლარი  ათასი  ლარი    
შესრულების  მაჩვენებელი  99,3%. 
       სპორტული  ღონისძიებების  გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო  158,1  ათასი  ლარი  
ფაქტიური  შესრულებაა  158,1  ათასი  ლარი  შესრულების  გადასახდელი  100% 
   Cxorowyus municipalitetis kulturis saxlebis, sasoflo klubebis da 

biblioTekebis xelSewyobis ხარჯები dagegmili iyo 246,0  ათასი  ლარი,  ფაქტიური  

შესრულება 245,6  ათასი  ლარი  Sesrulebis maCvenebelia 99,8%  არაფინანსური  

აქტივების  ზრდა  დაგეგმილი  იყო 6,7  ათასი  ლარი, ფაქტიური  შესრულება  შეადგენს 6,7  
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ათას  ლარს  შესრულების  მაჩვენებელი  100%   სულ  კულტურის  სახლების,  სასოფლო  

კლუბების  და  ბიბლიოთეკების  გადასახდელი  შეადგენს  252,7  ათას  ლარს,  ფაქტიური  

შესრულება  შეადგენს 252,3  ათას  ლარს შესრულების  მაჩვენებელი 99,8 %.  

   Cxorowyus municipalitetis mxareTmcodneobis muzeumis xelSewyobis 
გადასახდელი  სუბსიდიის მუხლით dagegmili iyo 60,0 aTasi lari, faqtiuri 

Sesrulebaa 59,9  ათასი  ლარი  შესრულების  მაჩვენებელია  99,8%  
    Cxorowyus municipalitetis  saxelovnebo skolebis xelSewyobის  
გადასახდელი  dagegmili iyo 57,0  ათასი  ლარი faqtiuri Sesrulebaa 56,0 aTasi 
lari, Sesrulebis maCvenebelia 98,2%  სუბსიდიის  მუხლით. 
  kulturuli RonisZiebebis xelSewyobის  გადასახდელი dagegmili iyo 11,9 aTasi 
lari, faqtiuri Sesrulebaa 11,4 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 95,8 %  
     ახალგაზრდული  პროგრამების  და  რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობის  
გადასახდელი  დაგეგმილი  იყო 43,6  ათასი  ლარით  ფაქტიურად  გახარჯულია  43,6  ათასი  
ლარი  შესრულების  მაჩვენებელი 100%   აქედან;  სუბსიდიის მუხლით გახარჯულია  3,0  
ათასი  ლარი,  სხვა  ხარჯების  მუხლით  გახარჯულია  40,6ათასი  ლარი  შესრულების  
მაჩვენებლებია  100% 
     საზოგადოებრივი  jandacvis momsaxureba dagegmili iyo   70,0  ათასი  ლარი 
სუბსიდიის  მუხლით faqtiuri Sesrulebaa 69,3  ათასი  ლარი Sesrulebis   
მაჩვენებელი 99,3%  
  ამბულატორიის  მშენებლობა  დაგეგმილი  იყო  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  
მუხლით  800,0   ათასი  ლარით  ფაქტიური  შესრულებაა  134,4  ათასი  ლარი  შესრულების  
მაჩვენებელი  16,8% 
    veteranTa da ltolvilTa dakrZalvis xarjebi socialuri uzrunvelyofis 

muxliT dagegmili 1,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 0,9 aTasi lari, 

Sesrulebis maCvenebelia  90% 

   ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva dagegmili iyo 730,9 aTasi lari, 

faqtiuri Sesrulebaa 694,2 aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia 94,97% 

   ufaso sasadilos dafinanseba socialuri uzrunvelyofis muxliT dagegmili 

iyo 25,0 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 24,1 aTasi lari, Sesrulebis 

maCvenebelia  96,4 % 

   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 58,4 aTasi lari, faqtiuri Sesrulebaa 56,5 
aTasi lari, Sesrulebis maCvenebelia  96,7%, 
    

      
 

         

                                      d. gogua 

Cxorowyus municipalitetis gamgebeli 
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Semsrulebeli: zaza xorava 


