
 

Cxorowyus municipalitetis 2021 wlis biujetis proeqtis 
ganmartebiTi baraTi   

 
   Cxorowyus municipalitetis მერია  2020 wlis biujetis proeqtisa da 
saSualovadiani prioritetebis dokumentebis Sedgenisas xelmZRvanelobda 
`adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT”_ saqarTvelos organuli 
kanoniT, saqarTvelos sabiujeto kodeqsi”-s 77-e muxlis Sesabamisad. 

    saqarTvelos finansTa saministros 2020 wlis 5 oqtombris #04-03/123541 

werilis mixedviT Cxorowyus municipalitetis biujetSi 2021 wels 

miimarთeba gasanawilebeli damatebuli Rirebulebis gadasaxadis 0.55%, rac 

nominalur gamoxatulebaSi Seadgens 5596.5  aTas lars.    imave weriliT 
qonebis gadasaxadidan misaRebi Semosavlis saprognozo maCveneblebi 

ganisazRvra 750.0 aTasi lariT.  Cxorowyus municipalitetis 2021 wlis 
gadasaxadebidan misaRebi Semosavlebis saprognozo maCveneblebi Seadgens 

6346.5. aTas lars. maT Soris: qonebis gadasaxadi 750.0 aTas lars. aqedan 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze gadasaxadi (garda miwisa) 672.5 aTasi 
lars, fizikuri piris qonebaze (garda miwisa) gadasaxadi 2.5 aTasi lars, 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze qonebis gadasaxadi fizikuri 

pirebidan 60,0 aTas lars,   arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze 

qonebis gadasaxadi 15.0 aTas lars.  sxva gadasaxadebi 5596.5 aTas lars. 
   Mmunicipalitetis biujetisaTvis miznobrivi transferi gansazRvrulia 

175.0 aTasi lariT. 

   municipalitetis 2021 wlis biujetSi sxva Semosavlebi dagegmilia 894.4 
aTasi lari. maT Soris: mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis 150.0 aTasi lari.   პროცენტებიდან    შემოსავალი  15.0  ათასი  

ლარი  sanebarTvo mosakrebeli 100,0  aTasi lari, adgilobrivi mosakrebeli 

dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis 25,0 aTasi lari. xolo 

sanqciebidan (jarimebi da sauravebi) 30.0 aTasi lari.   შერეული  და სხვა  

არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები 564.4 ათასი ლარი arafinansuri aqtivebis 

kleba gaTvaliswinebulia 450,0 aTasi lari, aqedan ZiriTadi aqtivebis 

kleba 200,0 aTasi lari, xolo arawarmoebuli aqtivebisa (miwa) 250.0 aTasi 
lari. 

  sul municipalitetis 2021 wlis biujetis Semosulobebi ganisazRvreba 

7865.9 aTasi lariT. 
   

    municipalitetis gadasaxdelebi ganisazRvros 7865.9 aTasi lariT.  

xarjebi (dasaqmebulTa raodenoba 141) dagegmilia 7330.9 aTasi lari. maT 

Soris: Sromis anazRaureba 2278.0 aTasi lari. saqoneli da momsaxureba 

845.7 aTasi lari,  (მათ  შორის  შტატგარეშე   მომუშავეთა  ანაზღაურება  185.0  ათასი  

ლარი),  subsidia ganisazRvra 3321.0 aTasi lariT. socialuri 

uzrunvelyofa 692.2 aTasi lari. sxva xarjebi 194.0 aTasi lari. 

     municipalitetis arafinansuri aqtivebis zrda  dagegmilia 535.0 aTasi 

lariT.   

     municipalitetis sakrebulos gadasaxdelebi ganisazRvros 872.8 aTasi 

lariT. 

    sakrebulos  xarjebi (dasaqmebulTa raodenoba 31) dagegmilia 867.8 

aTasi lari. maT Soris: Sromis anazRaureba 572.6 aTasi lari. saqoneli da 



momsaxureba 242.2 aTasi lari, (m/S: StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 85.0 

aTasi lari, mivlinebebi 3.0 aTasi lari, ofisis xarjebi 38.2 aTasi lari, 

warmomadgenlobiTi xarjebi 6.0 aTasi lariT  transportisa da teqnikis, 

eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi 110.0 aTasi lari,    socialuri 

uzrunvelyofa 5.0 aTasi lari. sxva xarjebi 48.0 aTasi lari. 

     sakrebulos arafinansuri aqtivebis zrda  dagegmilia 5.0 aTasi 

lariT,  manqana danadgarebi da inventaris SeZenis muxliT. 

    municipalitetis meriis  gadasaxdelebi ganisazRvros 2074.6 aTasi 

lariT. 

    meriis  xarjebi (dasaqmebulTa raodenoba 103) dagegmilia 2054.6 aTasi 

lari. maT Soris: Sromis anazRaureba 1601.6 aTasi lari. saqoneli da 

momsaxureba 438.0 aTasi lari, (m/S: StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 100.0 

aTasi lari, mivlinebebi 10.0 aTasi lari, ofisis xarjebi 104.0 aTasi lari, 

warmomadgenlobiTi xarjebi 12.0 aTasi lariT  transportisa da teqnikis, 

eqsploataciisa da movla Senaxvis xarjebi 127.0 aTasi lari,  sxva 

danarCeni saqoneli da momsaxureba 85.0 aTasi lari,)  

   socialuri uzrunvelyofaze 10.0 aTasi lari. sxva xarjebze 5.0 aTasi 

lari.     meriis  arafinansuri aqtivebis zrda  dagegmilia 20.0 aTasi 

lariT, manqana danadgarebi da inventaris SeZenis muxliT. 

    municipalitetis Tavdacvis unarianobis amaRlebis xelSewyoba 

(samxedro aRricxvis, gawvevisa da mobilizaciis samsaxuri)  gadasaxdelebi 

ganisazRvros 117.8 aTasi lariT. 

    xarjebi (dasaqmebulTa raodenoba 7) dagegmilia 117.8 aTasi lari. maT 

Soris: Sromis anazRaureba 103.8 aTasi lari. saqoneli da momsaxureba 14,0 

aTasi lari, (m/S: mivlinebebi 2.0 aTasi lari, ofisis xarjebi 6.0 aTasi 

lari, transportisa da teqnikis, eqsploataciisa da movla Senaxvis 

xarjebi 6.0 aTasi lari.)    

      sarezervo fondi ganisazRvros 80.0 aTasi lariT, romelic aisaxos 

muxlSi saqoneli da momsaxurebis sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba. 

    wina wlebSi warmoqmnili davalianebis dafarvisa da sasamarTlos 

gadawyvetilebebis aRsrulebis fondi dagegmilia 1,0 lariT. 

   სagzao infrastruqruris მოვლა-შენახვა გადასახდელები dagegmilia 140.0 

aTasi lariT,   აქედან  140.0 ლარი subsidiebis muxliT. 

    მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა დაგეგმილია 20,0 

ათასი ლარით    გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია დაგეგმილია 80,0 ათასი 

ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით. 

      გარე განათების მოვლა-შენახვა დაგეგმილია 40,0 ათასი ლარით სუბსიდიების 

მუხლით. 

     სასმელი wylis სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და 

ექსპლუატაცია  ganisazRvros 91,5 aTasi lariT. Aaqedan saqoneli da 

momsaxureba ganisazRvros 1,5 aTasi lariT, 90,0 aTasi lariT subsidiebis 

muxliT.   

 საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია განისაზღვროს 8,0 ათასი 

ლარით სუბსიდიების მუხლით. 



   სასაფლაოების მოვლა-შენახვა განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით, სუბსიდიების 

მუხლით. 

    საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო 

სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განისაზღვროს 330,0 ათასი 

ლარით არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით. 

   რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარით, 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით. 

  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარით, სუბსიდიების 

მუხლით. 

  დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა განისაზღვროს 460,0 ათასი ლარით, აქედან 

400,0 ათასი ლარი სუბსიდიების მუხლით. 60,0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით. 

   skolamdeli ganaTleba ganisazRvros 1500,0. aTasi lariT subsidiebis 

muxliT, sajaro skolebis dafinanseba ganisazRvros 30.0 aTasi lariT 

subsidiebis muxliT, ganaTlebis xelSewyoba ganisazRvros 60.0 aTasi 

lariT, subsidiebis muxliT. 

  fexburTis ganviTarebis xelSewyoba ganisazRvros 120,0 aTasi lariT, 

subsidiebis muxliT. 

     სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა განისაზღვროს 160,0 ათასი ლარით, 

სუბსიდიების მუხლით. 

   sportuli RonisZiebebis dafinanseba  განისაზვროს 30,0  ათასი ლარით   

საქონელი და მომსახურების მუხლით. 10,0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლი. 

   kulturis saxlebis, sasoflo klubebis da biblioTekebis xelSewyoba 

ganisazrvros 325,0 aTasi lariT, subsidiebis muxliT.  

   mxareTmcodneobis muzeumis xelSewyoba ganisazRvros 85,0 aTasi lariT, 

subsidiebis muxliT. 

  saxelovnebo skolebis dafinanseba ganisazRvros 85,0 aTasi lariT, 

subsidiebis muxliT. 

   kulturuli RonisZiebebis xelSewyoba ganisazRvros 30,0 aTasi lariT, 

საქონელი და მომსახურების  მუხლით. 

   axalgazrduli programebis xelSewyoba ganisazRvros 20.0 aTasi lariT, 

subsidiebis muxliT. 

   sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba ganisazrvros 100,0 aTasi lariT, 

subsidiebis muxliT. 

   veteranTa saritualo momsaxureba (omis veteranTa dakrZalvis xarjebi) 

ganisazrvros 3.0 aTasi lariT,  socialuri uzrunvelyofis muxliT. 

   ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva ganisazRvros 671,2 aTasi 

lariT, აქედან 638,2 socialuri uzrunvelyofis muxliT, 33,0  სუბსიდიის 

მუხლით m.S: mravalSviliani ojaxebis mxardaWeris programa 120,0 aTasi 

lari, axalSobil bavSvTa daxmarebis programa 40.0 aTasi lari, Tirkmlis 

dialezze myofTa programa 22,0. aTasi lari, usinaTloTa programa 10.0 

aTasi lari, meore msoflio omis monawileTa da ავღანეთის ომებში 



მონაწილეთა დახმარების  programa 50,0 aTasi lari, as wels gadacilebulTa 

daxmarebis programa 3,0 aTasi lari, usaxlkaroTa TavSesafriT 

uzrunvelyofis programa 30,0 aTasi lari, gausaZlis sabinao pirobebSi 

myofi ojaxebis daxmareba 65,0 aTasi lari, SeWirvebul ojaxebisaTvis sxva 

erTjeradi socialuri daxmareba  95,0 aTasi lari, samedicino momsaxurebis 

Tanadafinanseba 218,0 aTasi lari, აქედან, 53,0 ათასი ლარი სუბსიდიების 

მუხლით. 165,0 ათასი ლარი სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით. Cernobilis 

avariis likvidaciaSi monawileTa daxmareba 3,2 aTasi lari, შშმ  ბავშვთა და 

მოზარდთა დახმარების  პროგრამა  განისაზღვროს 45,0  ათასი  ლარით.  აქედან  35,0 

ათასი  ლარი სოციალური  უზრუნველყოფის  მუხლით და 10,0  ათასი  ლარი  

სუბსიდიის მუხლით. 

   socialurad daucveli mosaxleobis kvebiT uzrunvelyofa (ufaso 

sasadilo) ganisazRvros 35,0 aTasi lariT, socialuri uzrunvelyofis 

muxliT. 

   upatrono micvalebulTa dakrZalvis xarjebi ganisazRvros 1.0 aTasi 

lariT, socialuri uzrunvelyofis muxliT. 

   stiqiuri ubedurebebis Sedegad miyenebuli zianis xarji ganisazrvros 

60,0 aTasi lari, socialuri uzrunvelyofis muxliT. 

    
      

      pativiscemiT, 

                                d. gogua 

Cxorowyus municipalitetis meri 

 

 


