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საჩხერის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ თამაზ ნადირაძეს

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2015 წლის 

იანვარ– დეკემბრის  ბიუჯეტის  

შესრულების შესახებ.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85 მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ:

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წლის 18 დეკემბერს  N46  დადგენილებით 
7670  ათასი ლარის ოდენობით.

1. დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები 
გრანტების ოდენობა განსაზღვრულია სულ 6644.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ 
შორის: 

1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6454,4 ათასი ლარი;
1.2 დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  190,0  ათასი 

ლარი, 
2. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 995,6  ათასი ლარის ოდენობით,მათ 

შორის: 
2.1 გადასახდელები 450,0 ათასი ლარი;
2.2 სხვა შემოსავლები 545,6 ათასი ლარი.

3. არაფინანსური აქტივების კლება დაიგეგმა 30.0 ათასი ლარი.



4. სულ 2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 7670.0 
ათასი ლარი.
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2015  წელს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ჩვიდმეტჯერ განხორციელდა ცვლილება და   
ბიუჯეტის მოცულობა გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 17712,5 ათასი ლარით, 
ხოლო შემოსულობებმა შეადგინა 14491,5 ათასი ლარი. 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტების სახით გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 
12868,2  ათასი ლარი;  მათ შორის: 
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12868.2 ათასი ლარი

1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6454,4 ათასი ლარი;



1.2 დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  190,0  ათასი ლარი;
1.3 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო  

4191,0 ათასი ლარი, მათ შორის:
1.3.1 სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა  391,4 ათასი ლარი;
1.3.2 ქალაქ საჩხერეში, აკაკი წერეთლის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 296,7 ათასი ლარი;
1.3.3 ქალაქ საჩხერეში, სამუსიკო-სამხატვრო სკოლის დემონტაჟი და ახლის 

მშენებლობა 239,9 ათასი ლარი;
1.3.4 ქალაქ საჩხერეში, იაშვილის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 650.0 

ათასი ლარი;
1.3.5 სოფელ ბაჯითში საავტომობილო გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა 

577,4 ათასი ლარი;
1.3.6 სოფ. სავანის წრიდან აკ. წერეთლის ძიძისეულ სახლამდე მისასვლელ 

საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 2008,2 ათასი ლარი;
1.3.7 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულება 27.4 ათასი ლარი.
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1.4 სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა 968,6 ათასი ლარი.
1.5 სპეციალური ტრანსფერი 977,0  ათასი ლარი.
1.6 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო  ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 87,2 ათასი 

ლარი



2. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 1600,9 ათასი ლარით, მათ შორის: 

2.1 გადასახადები განისაზღვრა 328,9 ათასი ლარით, 
2.2 სხვა  შემოსავლები განისაზღვრა 1272,0 ათასი ლარით.

3. არაფინანსური აქტივების კლებით შემოსულია 22,4 ათასი ლარი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  2015  წლის   ბიუჯეტის შემოსულობების ანალიზი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა, 2015 წელს   

შეადგინა 14425,3  ათასი ლარი, წლიური  გეგმის   14491,5  ათასი ლარის, 99,5 %  .

1.1 საკუთარი შემოსავლები (გადასახადები და სხვა შემოსავლები) შემოსულია 1608,8 

ათასი ლარი წლიური გეგმის 1600,9  ათასი ლარის  100,5% . 

1.2 გადასახადების სახით შემოსულია 329,3 ათასი ლარი წლიური  გეგმის 328,9 ათასი 

ლარის  100,1 % :

გადასახადები სახეობების მიხედვით:

1.2.1 საწარმოთა ქონების გადასახადი შემოსულია 139,1  ათასი ლარი (გეგმის 139,0 

ათასი ლარის 100%); 

1.2.2 ფიზიკურ პირთა  ქონებაზე გადასახადი შემოსულია  106,7 ათასი ლარი(გეგმის 

106,7  ათასი  ლარის 100%) 

1.2.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი შემოსულია  

10,0 ათ. ლარი(გეგმის 9,7 ათასი  ლარის 103,0%);

1.2.4 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი შემოსულია 68,4  

ათასი ლარი(გეგმის 68,4 ათასი  100 %);  

1.3  სხვა გადასახადები ქონებაზე შემოსულია 5,1(გეგმის 5,1 ათასი  ლარის 100%)   

1.4 სხვა შემოსავლები შემოსულია 1279,5 ათასი ლარი წლიური გეგმის 1272,0  ათასი 

ლარის 100 ,5%. 

სხვა შემოსავლები სახეობების მიხედვით:

1.4.1 პროცენტები დარიცხული  საბიუჯეტო სახსრების ყოველდღიურ ნაშთზე  

მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში, შემოსულია 429,3 ათასი  ლარი (გეგმის 429,2 

ათასი ლარის 100,0%);

1.4.2 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი ჩაირიცხა ბიუჯეტში 465,4 

ათასი  ლარი(გეგმის 463,2 ათასი ლარის 100,5%),მათ შორის:

 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 167,9 ათასი ლარი;



 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით 

სარგებლობისათვის 115,7  ათასი ლარი;

 მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 4,3  ათასი ლარი;

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

მოსაკრებელი 177,5 ათასი ლარი.

1.4.3 სანებართვო მოსაკრებელი 9,7  ათ.ლარი (გეგმის 9,7 ათასი  ლარის 100 %); 

1.4.4 დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი  53,1 ათასი ლარი 

(გეგმის 52,4 ათასი ლარის 101,3 %); 

1.4.5 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 4.5 ათასი ლარი (გეგმის 3.2 ათასი ლარის 

140.6%);

1.4.6 სანქციებიდან და ჯარიმებიდან შემოსავალმა შეადგინა  245,0 ათასი ლარი(გეგმის 

241.9 ათასი  ლარის 101.3 %), მათ შორის:

 შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში  19.4 ათასი ლარი;

 შემოსავალი სანქციებიდან მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო  16,0  ათასი ლარი;

 შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში  56.5 ათასი ლარი;

 შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 148.5 ათასი 

ლარი;

 შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში 0,3   ათასი ლარი;

 შემოსავალი სანქციებიდან საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო  3.4  ათასი ლარი; 

 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო 0,2 ათასი ლარი.

 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) 

0,7 ათასი ლარი.



1.5 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 72.,5 ათასი ლარი (გეგმის 

72.3 ათ. ლარის 100.1% , მათ შორის:

1.3.1 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოდან  35,8  ათასი ლარი;

1.3.2  სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  36,7ათასი ლარი.

2. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციით ბიუჯეტში შემოსულია 22,4 ათასი ლარი 

(გეგმის 22,4  ათ. ლარის 100 %), აქედან : 

2.1 შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 4,6

2.2 შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 5,0 ათასი ლარი

2.3 მიწაზე უფლების აღიარებიდან 12,8  ათასი ლარი.

3. გრანტების სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2015 წელს შემოსულია 12794,1 

ათასი ლარი (გეგმის 12868,2 ათასი ლარის 99,4%) ,  მათ შორის:

3.1 გათანაბრებითი  ტრანსფერი  6454,4 ათასი ლარი (გეგმის 100%);

3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

გასახორციელებლად 190,0 ათასი ლარი(გეგმის 100%);

3.3  კაპიტალური  ტრანსფერი 5144,9 ათასი ლარი(გეგმის  5159,6 ათასი ლარის 

99,7%);

3.4 სპეციალური ტრანსფერი  917,6 ათასი ლარი(გეგმის  977,0  ათასი ლარის 93,9  

%)

3.5 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 87,2 

ათასი ლარი(გეგმის 100%)

სახეობების     მიხედვით     ფაქტიური     შემოსულობების     ხვედრითი     წილი     
მთლიან შემოსულობაში შემდეგია:

2015  წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები (ათასი ლარი)



შემოსულობები
წლიური 

გეგმა

იანვარ–
დეკემბრის 

თვის საკასო 
შესრულება

ხვედრითი 
წილი წლის 
გეგმასთან %

1. შემოსავლები 14469.1 14402.9 99.5

1.1 გადასახადები 328.9 329.3 100.1

1.2 გრანტები 12868.2 12794.1 99.4

1.3 სხვა შემოსავლები 1272.0 1279.5 100.6

2.
არაფინანსური 

აქტივები
22.4 22.4 100.0

სულ 14491.5 14425.3 99.5

2015  წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (ათასი ლარი) შედარება 2014 წლის ანალოგიური 
პერიოდის ფაქტიურ შესრულებასთან:

N შემოსულობები

2014 წლის 
იანვარ–

დეკემბრის  
თვის საკასო 
შესრულება

2015 წლის 
იანვარ–

დეკემბრის 
თვის საკასო 
შესრულება

+/-

1. შემოსავლები 12836.0 14402,9 1566.9

1.1 გადასახადები 544.4 329,3 -215.1

1.2 გრანტები 10837.2 12794,1 1956.9

1.3 სხვა შემოსავლები 1454.4 1279,5 -174.9

2.
არაფინანსური 

აქტივები
50.9 22,4 -28.5

სულ 12886.9 14425,3 1538.4

პირველი იანვრისათვის  საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა 2012.6 ათას 

ლარს, მათ შორის :

N ნაშთი 2016 წლის 1 იანვრისათვის თანხა



1 2016  წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 2012,6

1.1 მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:  966,0

1.1.1 N39 განკარგულება: 486,0

სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 216,3

სოფელ ბაჯითში საავტომობილო გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა 247,1

ქ.საჩხერეში ,სამუსიკო–სამხატვრო სკოლის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა 2,4

სოფელ სავანის წრიდან აკ.წერეთლის  ძიძისეულ სახლამდე მისასვლელ 
საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

20,2

1.1.2 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1981 2015 წლის 14 
სექტემბერი(სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ)

32,5

1.1.3 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2529 2015 წლის 24 ნოემბერი(სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციოდ)

54,2

1.1.4 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2796 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. 
თბილისი(საზღვრისპირა სოფლების გათბობით უზრუნველყოფა)

87,2

1.1.5 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N506 2015 წლის 12 მარტი ქ. 
თბილისი(სოფლის პროგრამები)

36,5

1.1.6
სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია  (საქართველოს 
მთავრობის  2012 წლის 24 მაისის N972 განკარგულება)

68,2

1.1.7
სოფელ ჭალოვანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა                             (#311 
განკარგულება 2013 წლის 4 აპრილი)

0,4

1.1.8
ქ.საჩხერის 10 საქალაქო მნიშვნელობის გზის საფარის რეაბილიტაცია(#311 
განკარგულება 2013 წლის 4 აპრილი)

160,0

1.1.9
სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა(N34 
განკარგულება 2014 წლის 13 იანვარი)

0,2

1.1.10
საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 1013 საცხოვრებელი სახლის შიდა გაზმომარაგების 
სამუშაოები(#1800 განკარგულება 2014 წლის 30 სექტემბერი)

40,0

1.1.11 #471 განკარგულება 2014 წლის 20 მარტი 0,8

1.2 ადგილობრივი შემოსულობების ნაშთი 1046,6

თავი II

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  ბიუჯეტის 
გადასახდელების ანალიზი



საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის  გადასახდელების საკასო  

შესრულებამ  შეადგინა  16162,6  ათასი  ლარი, რაც  წლიური  გეგმის  17712,5  ათასი  

ლარის  91,2 %–ია .

  ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურა  (ათასი ლარი)

საჩხერის  მუნიციპალიტეტი
2015წლი

ს 
გეგმა

2015წლის
იანვარ–

დეკემბრის 
საკასო 

შესრულებ
ა 

%
წლიურ

გეგმა
სთან

1 გადასახდელები 17712,5 16162,6 91,2

1.1 ხარჯები 8443,9 7767,2 92,0

1.1.1 შრომის ანაზღაურება 1576,4 1568,6 99,5

1.1.2
საქონელი და მომსახურება 1810,4 1451,7 80,2

1.1.3
სუბსიდიები 3036,3 3017,4 99,4

1.1.4
გრანტები 366.9 366,1 99,8

1.1.5
სოციალური უზრუნველყოფა 514,9 492,4 95,6

1.1.6
სხვა ხარჯები 1139,0 871,0 76,5

1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9267,9 8394,9 90,6

1.3 ვალდებულებების კლება 0,7 0,5 0,7

                                     ხარჯების გადანაწილება პროცენტულად (8443.9 ათასი ლარი)



შრომის
ანაზღაურება,

1576.4, 19%

საქონელი და
მომსახურეობა,

1810.4, 21%

სუბსიდია, 3036.3,
36%

გრანტები, 366.9, 4%

სოციალური
უზრუნველყოფა,

514.9, 6%

სხვა ხარჯები, 1139,
13%

შრომის ანაზღაურება საქონელი და
მომსახურეობა

სუბსიდია გრანტები

სოციალური
უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

გადასახდელებმა პროგრამების მიხედვით  შეადგინა:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების  დაფინანსებას მოხმარდა 

2166.3 ათასი ლარი წლიური გეგმის 2430,6 ათასი  ლარის  89,1%  მათ შორის:   

1.1 საკრებულოს დასაფინანსებლად  მიმართული იქნა  634,8  ათასი  ლარი, რაც 

გეგმის  723,2  ათასი  ლარის  87,8 %–ია; 

1.2 მუნიციპალიტეტის  გამგეობის დასაფინანსებლად მიმართული იქნა  1531,5  

ათასი ლარი, გეგმის 1699,0  ათასი  ლარის  90,1%–ია .

2. გამგეობის სარეზერვო ფონდიდან 2015 წლის  იანვარ-დეკემბრის თვეში გამოიყო 

31,6 ათ. ლარი.

3. გასული წლებისა და  სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული  ვალების   

დასაფარავად  იანვარ-დეკემბრის თვეში თანხა არ გამოყოფილა.   

4. თავდაცვას,  საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოებას მოხმარდა 468,9  ათასი  

ლარი გეგმის  486,1  ათასი ლარის  96,5 %, მათ შორის: 

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას მოხმარდა   127.2  ათ.ლარი, 

გეგმის 144.3  ათასი ლარის   88.1 %.



2. საგანგებო სიტუაციების მართვის  სამსახურის  შენახვას მოხმარდა 341.7 

ათასი ლარი,  რაც გეგმის  100 %–ია.

5. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია   და   ექსპლოატაციაზე    

იანვარ - დეკემბრის  თვეში   გაიხარჯა  8946,5 ათასი  ლარი,  რაც  გეგმის 9943,1 

ათასი ლარის  90,0 %–ია,  მათ შორის:  

5.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის საკასო     

შესრულებამ იანვარ–დეკემბრის თვეში შეადგინა  4730,7 ათასი  ლარი , რაც გეგმის  

5153,0  ათასი ლარის 91,8%–ია, მათ შორის:

1. საყრდენი კედლის მოწყობა 95,9 ათასი  ლარი,  გეგმა 106,4 ათ. ლარი;

2. თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები 1.7 ათასი ლარი , გეგმა 5,5 ათ. 

ლარი;

3. ქ.საჩხერეში მოსაცდელი ლაითბოქსების მოწყობა 44,0 ათასი ლარი, გეგმა 44,0 

ათასი ლარი

4. ხიდების ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 110,5  ათასი  ლარი, გეგმა 

134,1 ათ. ლარი;

5. საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები 280,0 

ათასი ლარი, გეგგმა 295,1  ათ. ლარი;

6. ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია  1183,8  ათასი ლარი, გეგმა 1193,6 

ათ. ლარი;

7. სოფელ ჭორვილა საჩხერის საავტომობილო გზის ასფალტ–ბეტონის გზის 

საფარის მოწყობა 7,6 ათასი  ლარი,  გეგმა 7,8 ათ. ლარი;

8. მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა 3007,2  ათასი ლარი, გეგმა 

3366,5  ათ. ლარი;

5.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას 

მოხმარდა 2593,5  ათასი ლარი, წლიური გეგმის  3060,8  ათ. ლარის 84,7%, მათ შორის:



          1         მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაციამ შეადგინა 

104,1 ათასი                 ლარი, გეგმა 140,3 ათასი ლარი

2   დასუფთავების ღონისძიებების საკასო შესრულებამ შეადგინა 506,1 ათ. ლარი, 

გეგმა 506,4  ათ. ლარი;

3 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების 

ექსპლოატაციის საკასო შესრულებამ შეადგინა 63,9  ათ. ლარი, გეგმა 77,1  ათ. 

ლარი;

4 ბინათმშენებლობის  ქვეპროგრამის  საკასო შესრულებამ  შეადგინა 627,0  ათ. 

ლარი, გეგმა 773,4  ათ. ლარი;

5 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებაზე  გაიხარჯა 52,6 

ათასი ლარი, გეგმა 58,8 ათასი ლარი.

6 გარე განათების მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის მუხლიდან 

საკასო შესრულებამ შეადგინა 149,0  ათასი  ლარი, გეგმა 167,0  ათ. ლარი;

7 სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობაზე გაიხარჯა 504,7 

ათასი ლარი, გეგმა 734,8 ათასი ლარი.

8 სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობის 

საკასო      შესრულებამ შეადგინა 335,8 ათ.ლარი, გეგმა 350,0 ათ. ლარი;

9 სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობის საკასო 

შესრულებამ შეადგინა 250,3  ათ. ლარი, გეგმა 253,0  ათ. ლარი;

5.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების საკასო შესრულებამ შეადგინა 

443,4  ათ. ლარი, თორმეტი  თვის გეგმის 471,1 ათ. ლარის  94,1 %;

9. ქალაქის  გამწვანება  მოვლა პატრონობის  ქვეპროგრამის საკასო  შესრულება 

შეადგენს 61,8  ათას ლარს, თორმეტი თვის გეგმა 69,8 ათ. ლარი; 

10. სკვერების მოწყობის საკასო შესრულებამ შეადგინა 320,3  ათასი ლარი, გეგმა 

322,2 ათასი ლარი;



11. ქალაქის კეთილმოწყობის საკასო შესრულებამ  შეადგინა 61,3  ათასი ლარი,   

გეგმა 79,1  ათასი ლარი;

5.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1178,9  

ათასი ლარი , გეგმის 1258,2  ათასი  ლარის 93,7 %;

5.5 განათლება პროგრამის ფარგლებში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2029,2 ათასი ლარი , 

გეგმის 2122,6  ათ. ლარის 95,6%, მათ შორის:

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1758,4 ათასი ლარი, გეგმა 

1847,9 ათ. ლარი;

2. ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 109,5 ათ. ლარი, გეგმა 113,4 ათ. 

ლარი;

3. ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების საკასო შესრულებამ 

შეადგინა 161,3 ათ. ლარი; გეგმა 161,3 ათ. ლარი;

5.6 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას 
მოხმარდა 1869,2 ათასი ლარი, გეგმის 1937,8  ათ. ლარის 96,5%, მათ შორის:

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა 645,7 ათასი ლარი, გეგმა 

658,0 ათ. ლარი;

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობას მოხმარდა 1130,1 ათ. ლარი, გეგმა 

1161,7 ათ. ლარი;

3. მასმედიის ხელშეწყობას მოხმარდა 13,4  ათასი  ლარი, გეგმა 17.3  ათ. ლარი;

4. ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა 11,2 

ათ. ლარი, გეგმა 32,0 ათ. ლარი;

4. ჭიათურა საჩხერის ეპარქიის დაფინანსების ხარჯმა შეადგინა 68,8 ათ. ლარი, 

გეგმა 68,8 ათ. ლარი;

5.7 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვასა  და სოციალურ უზრუნველყოფაზე 

გახარჯული იქნა 12 თვეში  682,5  ათასი ლარი, გეგმის 792,3  ათ. ლარის 86,1 %, მათ 

შორის:

1. ჯანდაცვის პროგრამებზე(ა(ა)იპ საჩხერის ჯანდაცვის ცენტრი) გაიხარჯა 102,5  

ათ. ლარი,  გეგმა 102,5  ათ. ლარი;

2. ავადმყოფთა სოციალურ დაცვაზე  დაიხარჯა 255,9  ათასი  ლარი, გეგმა 258,0 

ათ. ლარი;



3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის 

უზრუნველყოფის საკასო შესრულებამ შეადგინა 84,6 ათასი  ლარი, გეგმა 93,6  

ათ. ლარი;

4. ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი 

დახმარებების საკასო შესრულებამ  შეადგინა 17,6  ათ. ლარი, გეგმა 17,8 ათ. 

ლარი;

5. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე გაიხარჯა 115,7  ათასი  ლარი, 

გეგმა 204,2 ათ. ლარი;

6. უმუშევართა  და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალურ  დაცვაზე გაიხარჯა 

20,1 ათ. ლარი, გეგმა 20,7  ათ. ლარი;

7. უფასო სასადილოს დაფინანსებამ შეადგინა 16,5 ათ ლარი, გეგმა 18,0 ათ. 

ლარი;

8. სარიტუალო ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4  ათ. ლარი, გეგმა 8,9 

ათ. ლარი;

9. სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 2,0 

ათ. ლარი, გეგმა 2,0 ათ. ლარი.

10. საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირებას 

მოხმარდა 26,7  ათ. ლარი, გეგმა 27,0 ათ. ლარი;

11. სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

დახმარების საკასო შესრულებამ შეადგინა 29,6 ათ. ლარი, გეგმა 29,6 ათ. ლარი;

12. საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,9 ათ. 

ლარი, გეგმა 10,0  ათ. ლარი.

2016 წლის პირველი  იანვრისათვის  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  საბიუჯეტო 

სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა 2012.6  ათ. ლარს, აქედან ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან გასახორციელებელ პროექტებზე 966.0 ათ. ლარი, საკუთარი 

სახსრებიდან  1046.6  ათ. ლარი.

2015  წლის   ბიუჯეტის გადასახდელების (ათასი ლარი) შედარება 2014 წლის   ფაქტიურ 
შესრულებასთან:
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საჩხერის  მუნიციპალიტეტი
2014 წლის

 საკასო 
შესრულება

2015წლის
 საკასო 

შესრულება
+/-

001
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება
2154,8 2166,3 11,5

002
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება
451,1 468,9 17,8

003
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4210,5 8946,5 4736,0

004
განათლება 1803,8 2029,2 225,4

005 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები

1516,2 1869,2 353,0

006 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა

683,9 682,5 -1,4

სულ 10820,3 16162,6 5342,3

პატივისცემით,

მალხაზ ბაზაძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი




