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განმარტებითი ბარათი 

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

1.  განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართელი ერთეულის 2018  წლის ბიუჯეტის 

შემოსულობები 9,501.4 ათასი ლარით: 

ა) გადასახადები  1,000.0 ათასი ლარი

               აქედან:

- საშემოსავლო გადასახადი  - 500.0 ათასი ლარი;

- ქონების გადასახადი -  500.0 ათასი ლარი;

ბ) გრანტები 7,475.0 ათასი ლარი

   ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 7,475.0 ათასი ლარი

   აქედან:

- გათანაბრებითი ტრანსფერი -   7,285.0  ათასი ლარი;

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად -  190,0  

ათასი ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები   -  1,013.4 ათასი ლარი.

                           აქედან:

– პროცენტები–50.0  ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის -    420,0 ათასი ლარი;

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

1,0 ათასი ლარი;

- სანებართვო მოსაკრებელი–8,0 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადარების მოსაკრებელი–0,1 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი–0,5 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი–200,0 ათასი ლარი;
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- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის -    50.0 ათასი 

ლარი;

- შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან–100,0 ლარი;

- ჯარიმები, სანქციები და საურავები -      168.8  ათასი ლარი;

- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები–15,0 ათასი ლარი;

დ)  არაფინანსური აქტივების კლება - 13,0 ათასი ლარი.

განისაზღვროს  საჩხერის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართელი ერთეულის 2018 წლის  ბიუჯეტის 

გადასახდელები  9,501.4  ათასი ლარით.  

მათ შორის:

01 00  წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები -  2,982.3  ათასი ლარი

                                                 მათ შორის:

- 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო -      654.0 ათასი ლარი;

- 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა –             2,092.7 ათასი ლარი;

- 01 03  სარეზერვო ფონდი  -    170.0 ათასი ლარი;

- 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 20.0 ათასი ლარი;

- 01 05 სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარება 20.5 ათასი ლარი;

-  01 06 კადრების მომზადება–გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და  სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი 25.1 ათასი ლარი.

02 00 თავდაცვა  -  174.3  ათასი ლარი

                                                მათ შორის:

- 02 02 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური -  174,3ათასი ლარი;

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია-  1,660.6      ათასი 

ლარი;   

                                                მათ შორის:

03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა-654.0   ათასი 

ლარი; 
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                   აქედან:

- 03 01 02   თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები  60,0   ათასი ლარი.

- 03 01 04 ხიდების,ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 7,5 ათასი ლარი                არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 7,5 ათასი ლარი;

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეებზე:  შუშაზე   და იზვარაზე არსებული 

ხიდების რეაბილიტაცია 7,5 ათასი ლარი (ერგეფეს თანადაფინანსება).          

- 03 01 06  ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია 131.8  ათასი ლარი;

                არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.8 ათასი ლარი;

1.ქ. საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზებზე  რკინა-ბეტონის საფარის 

მოწყობა 24.0 ათასი ლარი;                                                        

2.ქ. საჩხერეში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე, ბამბეულის დასახლებაში ეზოების კეთილმოწყობა 18.1 

ათასი ლარი (ერგეფეს თანადაფინანსება);

3.ქ. საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 12.5 ათასი 

ლარი(ერგეფეს თანადაფინანსება);

4. ქ. საჩხერეში ივ. გომართლის ქუჩაზე ხუთსართულიანი კორპუსის უკანა ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 4.9 ათასი ლარი (ერგეფეს თანადაფინანსება);

5. ქ. საჩხერეში თამარ მეფის ქუჩაზე ახალ დასახლებაში არსებული ს/გზების რკინა-ბეტონის საფარის 

მოწყობა 15.0 ათასი ლარი (ერგეფეს თანადაფინანსება);

6. ქალაქ საჩხერეში აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი   კორპუსის ეზოს მოწყობა 57.3 ათასი 

ლარი(გაფორმებულია ხელშეკრულება 2017 წელს);

–03 01 08 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა 454.7 ათასი ლარი

                         არაფინანსური აქტივების ზრდა 454.7  ათასი ლარი;

1. საჩხერე-ქორეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტირება 3,5 ათასი     ლარი.

2.სოფელ სპეთის საავტომობილო გზის პროექტირება (ხიდიდან სარიტუალო დარბაზამდე) 4,5 

ათასი ლარი.
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3.სოფელ კორბოულში საავტომობილო გზის პროექტირება (ჩიჩინას გორიდან იუსტიციის 

სახლამდე) 6,0 ათასი ლარი.

4.სოფელ სხვიტორში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.3 ათასი ლარი.

5.სოფელ ჩიხაში ქვედა სამების ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე ცუხიშვულების უბანში რკინა-ბეტონის 

საფარის მოწყობა 11.8 ათასი ლარი.

6.სოფელ ორღულში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.8 ათასი ლარი.

7.სოფელ ღონაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.3 ათასი ლარი.

8.სოფელ დრბოში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.3 ათასი ლარი.

9.სოფელ საკოხიის  მისასვლელ გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 4,4 ათასი ლარი.

10. სოფელ პერევში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.6 ათასი ლარი.

11. სოფელ კორბოულში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 13.8 ათასი ლარი.

12. სოფელ კორბოულში სისვაძეების უბანში რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 7.3 ათასი ლარი.

13. სოფელ შომახეთში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 8.8 ათასი ლარი.

14. სოფელ ნიგვზარაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 7.3 ათასი ლარი.

15. სოფელ სარეკში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 8.8 ათასი ლარი.

16. სოფელ ბაჯითში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.8 ათასი ლარი.

17. სოფელ მოხვაში საავტომობილო გზის ერთ მონაკვეთზე რკინა–ბეტონის საფარის მოწყობა 6.8 

ათასი ლარი.

18. სოფელ საირხეში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.8 ათასი ლარი.

19. სოფელ ჭორვილაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.8 ათასი ლარი.

20. სოფელ ქორეთში გოგატიშვილების უბანში გზაზე რკინა–ბეტონის  საფარის მოწყობა 14.1 ათასი 

ლარი.

21. სოფელ მერჯევში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 8.8 ათასი ლარი.

22. სოფელ ივანწმინდაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის 6.8   ათასი ლარი.

23. სოფელ გორისაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 7.8 ათასი ლარი.

24. სოფელ ჯალაურთაში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.6 ათასი ლარი.

25. სოფელ მოძვში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 8.8 ათასი ლარი.

26. სოფელ ჭალოვანში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.8 ათასი ლარი.

27. სოფელ ღოდორაში  საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა  5.8 ათასი ლარი.

28. სოფელ სავანეში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 7,3 ათასი ლარი.
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29. სოფელ სავანეში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 7.3 ათასი ლარი.

30. სოფელ ბახიოთში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 8.8 ათასი ლარი.

31.  სოფელ იტავაზაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.3 ათასი ლარი.

32. ეთო ეხვევის დასახლებაში გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 6.3 ათასი ლარი.

33. მოძვი-ჯალაურთის საავტომობილო გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა 30,0 ათასი 

ლარი(ერგეფეს თანადაფინანსება).

34. სოფელ ხვანის გადასახვევიდან, სოფელ ლიჩის ცენტრამდე ს/გზის რეაბილიტაცია 30,0 ათასი 

ლარი(ერგეფეს თანადაფინანსება).

35. სოფელ კორბოულში სისვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 10.2 ათასი 

ლარი(ერგეფეს თანადაფინანსება).

36. სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორადან საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრამდე მიმავალი 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 10.0 ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება).

37. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერჯევისა და საირხის ადმინისტრაციული ერთეულების 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 12.5 ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება).

38. სოფელ კორბოულში ძლევის წმინდა გიორგის სალოცავისაკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია 

11.7 ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება).

39. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. სავანეში მეფრინველეობის ფაბრიკისა და იტავაზის კვარცის 

ქვიშების კარიერისაკენ მიმავალ საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 10.0 

ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება).

40. სოფელ სპეთის საჯარო სკოლამდე მისასვლელ საავტომობილო გზაზე  რკინა-ბეტონის საფარის 

მოწყობა 15.0 ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება).

41. სოფელ ცხამის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 64.1 ათასი ლარი.(ერგეფეს 

თანადაფინანსება).

03-02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და   ექსპლუატაცია –685.0 

ათასი ლარი.

                       აქედან:

-03 02 02  დასუფთავების ღონისძიებები 500,0 ათასი ლარი;

  1.მყარი ნარჩენების გატანა 270,0 ათასი ლარი.

  2.ქალაქის ქუჩების, სკვერებისა და მოედნების დასუფთავება  220,0 ათასი ლარი.

  3.სანიაღვრე არხების გაწმენდისათვის 10,0 ათასი ლარი.
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   – 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების   მშენებლობა  

11.5 ათასი ლარი.

                   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 ათასი ლარი

1. ქ. საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე სადრენაჟო სამუშაოების პროექტირება 4.0 ათასი  ლარი.

2.სოფელ იცქისის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის პროექტირება  (ქსელი და  მაგისტრალი) 7.5 

ათასი ლარი.

– 03 02 04   ბინათმშენებლობა 4.5 ათასი ლარი

სხვა ხარჯები 4.5 ათასი ლარი

1. ქ. საჩხერეში, ბამბეულის დასახლებაში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე, კორპუსების ფასადების 

რეაბილიტაცია 4.5 ათასი ლარი.(ერგეფეს თანადაფინანსება)

03 02 05 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება 67.0 ათასი ლარი.

               არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.0  ათასი ლარი

1. ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის    პროექტირება   15.0 ათასი 

ლარი.

2. სოფელ ცხამის სასმელი წყლის პროექტირება  7.0 ათასი ლარი.

3. ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის პროექტირება    20.0 ათასი 

ლარი.

4. სოფელ შომახეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 25,0 ათასი ლარი.(სამოქალაქო ბიუჯეტი)

–03 02 06  გარე განათების მოწყობა–რეაბილიტაცია და  ექსპლუატაცია -  102.0 ათასი ლარი.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 100.0 ათასი ლარი.

1.ელექტრო ენერგიის თანხა 100.0 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0   ათასი ლარი

1. გარე განათების სისტემის ელექტრო ქსელზე მიერთება 2.0 ათასი ლარი.

03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -  171.6  ათასი ლარი.

                          აქედან:

– 03 03 01 ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობა - 126.9  ათასი ლარი.
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– 03 03 03 სკვერების მოწყობა 44.7 ათასი ლარი;

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 44.7  ათასი ლარი.

 ელექტრო ენერგიისა და წყლის   ხარჯი 13.0 ათასი ლარი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 ათასი ლარი

1. ქ. საჩხერეში ს.დურმიშიძის ქუჩაზე ყოფილი კომისარიატის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები(ერგეფეს თანადაფინანსება) 7.2 ათასი ლარი.

2. ჩიჩინას გორაზე დასასვენებელი სკვერის მოწყობა 24.5 ათასი ლარი, (სამოქალაქო ბიუჯეტი)

03-04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 150.0 ათასი 

ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 ათასი ლარი

1. ჭალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის მშენებლობა 75.0 ათასი ლარი.

2. გორისის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის მშენებლობა 75.0 ათასი ლარი

04 00 განათლება 2,124.3  ათასი ლარი.    

                          აქედან:

-04 01 ა(აიპ) გაერთიანებული საბავშვო ბაღი -1,759.4  ათასი ლარი.

-04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი -162.4 ათასი ლარი. 

–04 04  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 202.5 

ათასი ლარი.

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202.5 ათასი ლარი

1. სოფელ ჭალის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 40.0 ათასი ლარი;

2. სოფელ სხვიტორის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 40.0 ათასი ლარი;

3. სოფელ საირხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 35.0 ათასი ლარი;

4. სოფელ სარეკის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 35.0 ათასი ლარი;

5. ქ. საჩხერეში აკ. წერეთლის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 40.0 ათასი ლარი;

6. სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 12.5 ათასი ლარი(რგეფეს თანადაფინანსება)

                                                          

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული   ღონისძიებები  - 1,523.9 ათასი ლარი.

                                აქედან:
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05 01    სპორტის განვითარებაზე - 671.8  ათასი ლარი, მათ შორის:

- 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება -40.0 ათასი ლარი.

- 05 01 02 საჩხერის სპორტული სკოლა - 318.3  ათასი ლარი.

- 05 01 03  საჩხერის საცურაო აუზი –215.0 ათასი ლარი

- 05 01 04  სპორტული ობიექტების დაფინანსება -   98.5 ათასი ლარი.

1. საჩხერის ცენტრალური სტადიონის პროექტირება 30.0 ათასი ლარი;

2. ქ. საჩხერეში მე-3 საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 18.0 ათასი ლარი.

3. სოფელ კორბოულში ტალახაძეებისა და სისვაძეების უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა 20.6 

ათასი ლარი(სამოქალაქო ბიუჯეტი).

4. სოფელ კორბოულში ტალახაძეების უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა 1.4 ათასი 

ლარი(სამოქალაქო ბიუჯეტი).

5. სოფელ კორბოულში ძაღლიძვლების უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა 3.5 ათასი 

ლარი(სამოქალაქო ბიუჯეტი).

6. სოფელ ნიგვზარაში საფეხბურთო და სარაგბო მოედნის მოწყობა 25.0 ათასი ლარი(სამოქალაქო 

ბიუჯეტი)

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  -798.6 ათასი ლარი. მათ შორის:

- 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება -  35.0 ათასი ლარი.

- 05 02 03 ა(ა)იპ–აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა   - 160.8 ათასი ლარი.

- 05 02 04 ა(ა)იპ ობოლა ციმაკურიძის სახელობის  საჩხერის კულტურის ცენტრი  - 244.3 ათასი ლარი.

- 05 02 05 ა(ა)იპ სოფელ სარეკის კულტურულ–საგანმანათლებლო ცენტრი

      27,0   ათასი ლარი.       

- 05 02 06 ა(ა)იპ საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 58.2   ათასი ლარი. 

- 05 02 08 ა(ა)იპ აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების

          სახელობის მუზეუმი–32.7 ათასი ლარი.

- 05 02 09 ა(ა)იპ საჩხერის დ.თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა–153.2 ათასი ლარი.

–05 02 10 ა(ა)იპ საჩხერის ს.წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა–46.6 ათასი  ლარი.

–05 02 11ა(ა)იპ არგვეთის კულტურის სახლი–40.8 ათასი ლარი

05   04  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება  - 18.5  ათასი ლარი

05 05  ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია  - 35.0 ათასი ლარი.
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06 00  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  1,036.0 ათასი ლარი.

- 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები - 101.0 ათასი ლარი.

- 06 02 სოციალური პროგრამები - 915.0 ათასი ლარი.

- 06 02 01 ა ვადმყოფთა სოციალური დაცვა - 500,0 ათასი ლარი.

- 06 02 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

                    25.0  ათასი ლარი.

- 06 02 02 02 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების

                   სუბსიდირება–20,0 ათასი ლარი.

- 06 02 03   ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი

                    გასაცემი დახმარებები -10.0 ათასი ლარი.

 - 06 02 04     ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური –180,0 ათასი ლარი.

-  06 02 06 უფასო სასადილოს დაფინანსება 35,0 ათასი ლარი.

  -06 02 07  სარიტუალო ხარჯები 6,0ათასი ლარი.

 -06 02 09  საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება 29.0 ათასი 

ლარი.

   -06 02 10  სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება100,0 ათასი 

ლარი.

-06 02 11საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 10,0 ათასი ლარი.

-06 04 ინტეგრირებული დღის ცენტრი 20.0 ათასი ლარი.

წარმოდგენილი პროექტით საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის გადასახდელები  განისაზღვრა 

9,501.4 ათასი ლარი,  რომლის დაფარვის წყაროს შეადგენს შემოსულობები 9,501.4 ათასი ლარი, 

აქედან გადასახადები 1,000.0 ათასი ლარი, გრანტები 7,475.0  ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 1,013.4 

ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 13.0 ათასი ლარი.  

ასიგნებებიდან ხარჯების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს  8,270.6  ათასი ლარი ( 87.0  პროცენტი) 

ხარჯებიდან შრომის ანაზღაურებაზე ასიგნებები განსაზღვრულია –2,069.3 ათასი ლარი; საქონელზე 

და მომსახურეობაზე  –1,617.8  ათასი ლარი; სუბსიდიაზე  3523.4 ათასი ლარი;  გრანტები 1.0 ათასი 
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ლარი ; სოციალურ უზრუნველყოფაზე  887.3  ათასი ლარი; სხვა ხარჯების დაფინანსებაზე  171.8  

ათასი ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდას  –1,230.8   ათასი ლარი (13 პროცენტი). 




