
საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის 
ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანის შესახებ.

1. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზი:
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამისობაში მოყვანა მუნიციპალიტეტის უფლების განხორციელებისათვის 

აუცილებელ პირობებთან. 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის გამოცემის მიზანი:

2017 წლის საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ახალი ფინანსური გეგმის დამტკიცება.
2. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტის ძირითადი არსი:

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის  შესახებ საკრებულოს 2017 წლის 17 იანვრის N1 
დადგენილებაში მეთორმეტე ცვლილების შეტანა განპირობებულია პროგრამებსა და  ხარჯების ეკონომიკურ  
კლასიფიკაციებს შორის თანხების გადანაწილებით.

იზრდება    110.0 ათასი ლარით, მათ შორის:

არაფინანსური აქტივი 104.0  ათასი ლარი;

ხარჯები სუბსიდიები 6.0  ათასი ლარი;

030104 ხიდების , ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია 7.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

არაფინანსური აქტივი 7.0 ათასი ლარი 
1. სოფელ კორბოულში შეყლაშვილები ტალახაძეების უბანში (სისვაძეების უბნის სკოლასთან) გადასასვლელი ხიდ-

ბოგირის მოწყობა 3.0 ათასი ლარი.

2. ჭორვილაში ქვედა მჭედლიშვილების უბანში ხიდ–ბოგირის მოწყობა 4,0 ათასი ლარი;

030106 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია 13,0  ათასი ლარი, მათ შორის:

არაფინანსური აქტივი 13,0  ათასი ლარი

1. ქალაქ საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა რეაბილიტაცი 13.0 ათასი ლარი.

030108 მისასვლელი და საუბნო გზები 64,4  ათასი ლარი, მათ შორის:
არაფინანსური აქტივები 64,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფელ კორბოულში ცენტრალური გზიდან სისვაძეების უბანში მიმავალ საავტომობილო გზის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 5.0 ათასი ლარი;

2. სოფელ საირხეში მესხების უბანში რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 10.0 ათასი ლარი;
3. სოფელ საირხეში გელბახიანების უბანში რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 11.0 ათასი ლარი;
4. სოფელ ჭორვილაში ბურძენიძეების უბანში რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 10.0 ათასი ლარი;
5. ცხომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ცხომარეთი, მოხვა) რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 2.4 ათასი 

ლარი;
6. სოფელ სარეკში ფირცხალიების უბანში რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 14.1 ათასი ლარი.
7. სოფელ ორღულში სასაფლაოს გადასახვევთან გზის რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა 2,9  ათასი ლარი
8. ჭორვილაში ქვედა ივანიშვილების უბანში გზის რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა 4,0 ათასი ლარი
9. ჭორვილაში გამგებლების უბანში გზის რკინა-ბეტონის  საფარის მოწყობა 5.0 ათასი ლარი  

03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 16.5 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივი 16.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა 16.5 (15 ერთეული)
03 03 01 ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობა 6.0 ათასი ლარი
სუბსიდია ა(ა)იპ ზურმუხტი 6.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. მაწანწალა ძაღლების დაჭერისათვის 1.5 ათასი ლარი;
2. საწვავის შესაძენად 4.5 ათასი ლარი.

03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 3,1 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივი 3,1  ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფელ ორღულის საბანკეტო დარბაზის გაზმომარაგების ქსელის მოწყობა 0.8 ათასი ლარი.

2. ქვედა ორღულში ჭიღლაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა 2,3 ათასი ლარი

მცირდება 110.0  ათასი ლარი, მათ შორის:

0102 გამგეობა 6.0  ათასი ლარი , მათ შორის:

ხარჯი (ოფისის ხარჯი) 6.0 ათასი ლარი.

1. ავეჯის შეძენის ხარჯი 6.0 ათასი ლარი.



030104 ხიდების , ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია 30.80 ათასი ლარი, მათ შორის:

არაფინანსური აქტივი 30.80 ათასი ლარი, მათ შორის:
1. სოფლების იტავაზა-ცხამის გზაზე არსებული სამი ხიდისა და ბოგირის საპროექტო სამუშაოები 0.8 ათასი ლარი; 
2. სოფლებში: ღოდორასა (3 ერთეული) და სპეთში (ერთი) საცალფეხო ხიდის მოწყობა; სოფ. კორბოულში ცერცვაძეები, 

მჟავანაძეების უბანში ხიდ-ბოგირის აღდგენა;სოფ. ჭალაში ხიდ-ბოგირის მოწყობა საშიკო გაბაძის სახლთან ; 
სოფ.დრბოში ხიდ-ბოგირის მოწყობა  6.5 ათასი ლარი;

3. სოფ. ჭალოვანი ჭაჭიების უბანში მდ.ძირულაზე საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია, აღდგენა; სოფ.ჭალოვანი 
ლომსაძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე საფეხმავალო ხიდის მოწყობა;  სოფ.ხვანი ხარაიშვილების უბანში 
მდ.ძირულაზე სამანქანო ხიდის რეაბილიტაცია, აღდგენა 10.5 ათასი ლარი;

4. სოფელ ჭალაში საცალფეხო ხიდი მდინარე შუშაზე რეზო მიქაბერიძის სახლთან 3.0 ათასი ლარი;
5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეებზე: ყვირილაზე, შუშაზე და იზვარაზე არსებული ხიდების 

რეაბილიტაცია 10.0 ათასი ლარი. 

030106 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია 5.3   ათასი ლარი, მათ შორის:
არაფინანსური აქტივი 5.3  ათასი ლარი, მათ შორის:

1.   დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა 2.5 ათასი ლარი;

2. ქ. საჩხერეში სავანის წრესთან მძიმეტვირთიანი ავტომობილებისათვის სასწორის მოსაწყობად რკინა–ბეტონის მოედნის 

მოწყობა   0.2 ათასი ლარი;

3.   ქ.საჩხერეში ელისაბედ წერეთლის ქუჩაზე რკინაბეტონის საფარის მოწყობა .;ქ. საჩხერეში ივანე გომართლის ქუჩაზე 

მე-2 ჩიხში რკინაბეტონის საფარის მოწყობა.  ქ. საჩხერეში ივანე გომართლის ქუჩაზე მე-3 ჩიხში რკინაბეტონის საფარის 

მოწყობა 1.4 ათასი ლარი;

4. ქ.საჩხერეში რაჭის ქუჩაზე მესამე ჩიხში რკინაბეტონის გზა;ქ.საჩხერეში წერეთლის ქუჩაზე რკინაბეტონის საფარის 

მოწყობა;ქ.საჩხერეში სააკაძის ქუჩაზე რკინაბეტონის გზის მოწყობა 1.2 ათასი ლარი.

030108 მისასვლელი და საუბნო გზები 16.6  ათასი ლარი .
არაფინანსური აქტივები 16.6 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფ. ჭურნალშიოფ. სპეთში დავაძეებისოფ.დარყაში ბურძენიძეების უბანშისოფ.დარყაში ტარიელ გულიაშვილის  
სოფ.დრბოში სოფ.პერევი ტოროშელიძეების უბანშიოფ.პერევში ტოროშელიძეების უბანშისოფ.ჯრიაში 
მაკასარაშვილებისრკინა ბეტონის გზის მოწყობა 0.3 ათასი ლარი;

2. სოფ. ღონაში ნამგლაძეები უბანში,სოფ. ღონაში სადღობელაშვილების უბანში,სოფ. ღონაში ჩაბრაძეების უბანში, 
სოფ.ღონაში ხვედელიძეების უბანში,სოფ.ჭალა გომართელების უბნის,სოფ.ჭალა ე.წ. იფხორის ასასვლელში რკინა 
ბეტონის გზის მოწყობა 0.2 ათასი ლარი;

3. სოფ.შომახეთში კოდარეები, მაზაშვილების უბანში,სოფ.შომახეთში ფოფხაძეების უბანში, სოფ.შომახეთში ზურგულის 
უბანში,ზარნალი ნოზაძეების უბანში,სოფ.ნიგვზარაში ხარშილაძეების უბანში, სოფ.ნიგვზარაში  ხარაიშვილების 
უბანში, სოფ.ნიგვზარაში  ჩოყნარის უბანში.გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 0.2 ათასი ლარი;

4. სოფ.კორბოულში ტალახაძეების უბანში,სოფ.კორბოულში ქვედა ტალახაძეების უბანში,სოფ.კორბოულში კაპანაძეები-
მაქაძეების უბანში, სოფ.კორბოულში გოგოლაძეები, შავაძეების უბანში,სოფ.კორბოულში წერაქვეები, ჯალაბაძეების 
უბანში,სოფ.კორბოულში დარბაიძეების უბანში, სოფ.კორბოულში კუდეების უბანში რკინა ბეტონს საფარის მოწყობა 
0.3 ათასი ლარი;

5. სოფელ მერჯევში სადუნისვილების და დეკანოიძეების უბანსი,სოფელ მერჯევში სკოლის მიმდებარედ ,  სოფელ 
მერჯევში გიორგი დეკანოიძის სახლთან ,სოფელ მერჯევში მემორიალამდე მისასვლელი ,სოფელ მეჯევში 
კირვალიძეების ჩასასვლელთან , სოფელ ივანწმინდაში ხომასურიძეების უბანშირკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 
0.2 ათასი ლარი;

6. ქორეთში ხომასურაძეების და კაპანაძეების უბანში რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა;სოფ. ქორეთში ქამუშაძეების 
უბანში რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა;სოფ. ქორეთში გუდაძეების უბანში რკინა ბეტონის გზის საფარის 
მოწყობა; სოფ.ქორეთში არჯევანიძის სახლთან რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა ;სოფ. პასიეთში ბოგირების 
წისქვილთან რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 0.1 ათასი ლარი;

7. სოფ.ჯალაურთაში ხვედელიძეების საუბნო გზების რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ; სოფ.ჯალაურთაში ძინძიბაძეების 
უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჯალაურთაში ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობ;ოფ. ჯალაურთაში ასანიძე-იაკობაშვილების უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობა;სოფ.მოძვში შიდა გზებზე 
რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 0.3 ათასი ლარი;

8. სოფ.ზედა ორღული ე.წ "საბადურებისაკენ" მიმავალი გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.ქვ. ორღულში 
სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის (ორი მხრიდან,ჭიღლაძეები-ნადირაძეები) რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 30.0 ათასი 
ლარი;   სოფ.ჩიხაში ზედა ცუხიშვილების უბანში გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა;სოფ.სხვიტორში 
ქუქჩიშვილების,ზაბახიძეების უბანში გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 0.3 ათასი ლარი;

9. სოფ. შალაურში ბუსხრიკიძეებისუბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობა;ოფ.იტავაზაში დურევის უბნისთვის რკინა 
ბეტონის გზის საფარის მოწყობა ; სოფ.ცხამში ეთეოხვევის უბნისთვის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა.სოფ.იტავაზის 
სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის რკინა ბეტონის საფრის მოწყობა ; სოფელ მახათაურში გვიანიძეების უბანში,ზედა 
გოგოლიძეების, გოგოლიძეების უბანში რკინა-ბეტონის გზის  საფარის მოწყობა ;   სოფელ სავანეში კომლაძეების 
უბანში,ვაჭრიძეების,კოკოების უბანში წყაროსთან მისასვლელი  გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა,ოფელ სავანეში 
ერაძეების უბანში გზის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა 0.5 ათასი ლარი;



10.   სოფ.საირხეში გრძელიშვილები, ლომიძეების უბანში რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა; სოფ.საირხეში 
გაფრინდაშვილები, მესხების უბანში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.საირხეში მაჭარაშვილები, მესხების უბანში 
რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ;სოფ.საირხეში ქამუშაძეების უბანში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ;სოფ.საირხეში  
ქველაძეების უბანში რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობა ;სოფ.საირხეში ციმაკურიძეების უბანში ეკლესიის 
ჭიშკართან რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 0.1 ათასი ლარი;

11. სოფ. ჭორვილაში   ბურძენიძეების  უბანში  რკინა-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა; სოფ.ჭორვილა ზედა 
გოგატიშვილებში რკინა ბეტონის გზის საფარის მოწყობ;სოფ.  ჭორვილაში   მჭედლიშვილების  უბანში  რკინა-ბეტონის 
გზის საფარის მოწყობ;სო.ჭორვილაში  მჭედლიშვილების უბანში მოსაცდელის ჩასასვლელთან რკინა ბეტონის გზის 
საფარის მოწყობა;  სოფ.ჭორვილაში ცუხიშვილები, ბარბაქაძეების უბანში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ; 
ოფ.ჭორვილაში  წიქვაძეების უბანში  რკინა მეტონის საფარის მოწყობა 0.7 ათასი ლარი;

12. სოფელ გორისაში შეყლაშვილების უბანში გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ;სოფელ გამოღმა არგვეთში 
სტადიონთან მიმდებარე გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 4.5 ათასი ლარი;

13.    სოფ.იცქისის საუბნო გზაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 0.9 ათასი ლარი;
14. სოფელ კორბოულში ძლევის წმინდა გიორგის სალოცავისაკენ მიმავალი გზის საპროექტო სამუშაოები ;სოფელ სარეკში 

ჯვრიდან ჯრუჭის ხიდამდე გზის საპროექტო სამუშაოები 1.0 ათასი ლარი;
15. სოფ.დუნთა გაღმა დუნთაში გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა;   სოფ. ზედა და ქვ.ორღულში  ჭიღლაძეების 

უბანში ბეტონის გზის საფარის მოწყობა;ვ.ორღულში ნადირაძეებისა და ჭიღლაძეების უბანში ბეტონის საფარის 
მოწყობა 0.5 ათასი ლარი;

16. სოფელ უზუნთაში მისასვლელი გზის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 6.0 ათასი ლარი;
17. სოფელ ჯალაურთაში კაპანაძეების უბანში რკინაბეტონის გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები ;სოფელ ჯალაურთაში 

შეყლაშვილების, ჩაჩანიძეების, დოღაძეებისა და ძინძიბაძეების უბანში რკინაბეტონის გზის საფარის მოწყობის 
სამუშაოები ;  სოფელ მოხვაში გოგავებისა და სხირტლაძეების უბანში წყალგამტარი მილის მოწყობა 0.5 ათასი ლარი.

030203 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდა 5.6  ათასი ლარი, მათ შორის:
არაფინანსური აქტივები 5.6  ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფელ ზედა ორღულში ორ ადგილზე სანიაღვრის მოწყობა ;სოფელ შომახეთში ჭიკანეებისა და ზურგულის 
დამაკავშირებელ გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა ; სოფელ სხვიტორში აბესაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 
5.6 ათასი ლარი.

03 02 05 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება  10.0 ათასი ლარი
არაფინანსური აქტივები 10.0  ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფ.ცხამის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 10.0 ათასი ლარი.

03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 13.9  ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივი 13.9  ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფ.ჯალაურთაში ცარციძეების უბანში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა;სოფ.ჯალაურთაში კაპანაძეების 

სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა ;სოფ.ბაჯითი ყოფილი კლუბის შენობის რეაბილიტაციის გაგრძელება ;    

სოფელ კორბოულში კაპანაძეები, ხომასურიძეების, ყიფშიძეების უბანში სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები. 

სოფელ შომახეთში სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები 3.0 ათასი ლარი;

2. სოფ. სარეკი ჭიღლაძეების უბანში მინი სტადიონი და სკვერის მოწყობა; სოფ.კორბოული ჩიჩინას გორაზე 

შინმოუსვლელთა მემორიალის შემოღობვა 0.6 ათასი ლარი;

3. სოფელ ბაჯითის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიატაცია 6.4 ათასი ლარი;

4. სოფელ გორისის ამბულატორიის შემოღობვა და ააააა აააააააა ააააააააააააააა ააააააა ააააააააა ააააააა 3.9 ააააა აააა.

0404 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 21.8 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივი 21.8  ათასი ლარი, მათ შორის:

1. სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 21.8 ათასი ლარი.

 

წარმოდგენილი პროექტით საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის გადასახდელები  განისაზღვრა 18231.5 ათასი ლარი,  

რომლის დაფარვის წყაროს შეადგენს შემოსულობები 16367.3 ათასი ლარი, აქედან გადასახადები 1,330.0 ათასი ლარი, გრანტები 

13249.8  ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 1767.5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 20.0 

ათასი ლარი  და მიმდინარე წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთიდან გამოყენებული თანხა 1864.2 ათასი ლარი .  

ასიგნებებიდან ხარჯების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს  7993.7  ათასი ლარი ( 43.85  პროცენტი) ხარჯებიდან შრომის 

ანაზღაურებაზე ასიგნებები განსაზღვრულია –1,852.3 ათასი ლარი; საქონელზე და მომსახურეობაზე  –1461,7 ათასი ლარი; 

სუბსიდიაზე  3390,5 ათასი ლარი;  გრანტები 22.0 ათასი ლარი ; სოციალურ უზრუნველყოფაზე  679.2  ათასი ლარი; სხვა ხარჯების 

დაფინანსებაზე  588.0  ათასი ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდას  –9604.5   ათასი ლარი (52.68 პროცენტი) ; ფინანსური 

აქტივების ზრდას 223,5 ათასი ლარი(1.22 პროცენტი) ვალდებულებების კლებას უნდა მოხმარდეს 409,8 ათასი ლარი (2.25 

პროცენტი). 




