
 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18
2022 წლის 5 აგვისტო

ქ.ლაგოდეხი

 
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23
დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge 21/12/2021, 190020020.35.167.016519).
მუხლი 2
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის № 23 დადგენილების სარეზოლუციო
ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე
მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული
რედაქციით:“

 2.  დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-14, მე-15,
მე-16, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

“

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 ფაქტი  2021 ფაქტი  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმ

წიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 I. შემოსავლები 22,807.7 13,348.2 9,459.5 27,855.2 15,215.0 12,640.2 30,197.2 18,037.3 12,159.9

 გადასახადები 12,204.5 12,204.5 - 13,728.9 13,728.9 - 16,165.0 16,165.0 -

 გრანტები 9,732.7 273.2 9,459.5 13,007.4 367.2 12,640.2 13,232.2 1,072.3 12,159.9
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 სხვა  შემოსავლები 870.5 870.5 - 1,118.9 1,118.9 - 800.0 800.0 -

 II. ხარჯები 8,418.1 8,124.8 293.3 11,034.4 9,103.8 1,930.6 12,847.4 12,677.4 170.0

 შრომის ანაზღაურება 1,493.7 1,493.7 - 1,548.1 1,548.1 - 2,876.0 2,876.0 -

 საქონელი და მომსახურება 1,452.3 1,159.0 293.3 1,491.0 1,446.4 44.6 1,984.6 1,984.6 -

 პროცენტი 49.4 49.4 - 38.4 38.4 - 44.1 44.1 -

 სუბსიდიები 4,501.6 4,501.6 - 5,040.2 5,040.2 - 6,531.4 6,531.4 -

 გრანტები 53.9 53.9 - 75.7 75.7 - 145.0 145.0 -

 სოციალური უზრუნველყოფა 528.0 528.0 - 597.9 597.9 - 519.8 519.8 -

 სხვა ხარჯები 339.2 339.2 - 2,243.0 357.0 1,886.0 746.5 576.5 170.0

 III. საოპერაციო სალდო 14,389.7 5,223.5 9,166.2 16,820.8 6,111.2 10,709.6 17,349.8 5,359.9 11,989.9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,952.4 5,672.0 10,280.4 15,400.2 5,053.9 10,346.3 20,851.5 8,131.6 12,719.9

 ზრდა 16,167.1 5,886.7 10,280.4 16,599.4 6,253.1 10,346.3 21,521.5 8,801.6 12,719.9

 კლება 214.6 214.6
 

1,199.3 1,199.3
 

670.0 670.0
 

 V. მთლიანი სალდო -  1,562.8 -     448.6 -      1,114.2 1,420.6 1,057.3 363.3 -       3,501.7 -       2,771.7 -         729.9

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -  1,681.7 -  567.5 -      1,114.2 1,346.3 983.0 363.3 -       3,586.1 -       2,856.1 -         729.9

 ზრდა - - - - - - - - -

      ვალუტა და დეპოზიტები -
   

-
   

-
   

      სესხები -
   

-
   

-
   

      აქციები და სხვა კაპიტალი -
   

-
   

-
   

 კლება 1,681.7 567.5 1,114.2 -       1,346.3 - 983.0 -         363.3 3,586.1 2,856.1 729.9

      ვალუტა და დეპოზიტები 1,681.7 567.5 1,114.2 -       1,346.3 - 983.0 -         363.3 3,586.1 2,856.1 729.9

      სესხები -
   

-
   

-
   

      აქციები და სხვა კაპიტალი -
   

-
   

-
   

 VII. ვალდებულებების ცვლილება -    119.0 -   119.0 - -            74.3 -      74.3 - -            84.4 -            84.4 -

 ზრდა - - - - - - - - -

     საშინაო - - - - - - - - -

           სესხები -
   

-
   

-
   

            სხვა -
   

-
   

-
   

     საგარეო - - - - - - - - -

           სესხები -
   

-
   

-
   

            სხვა -
   

-
   

-
   

 კლება 119.0 119.0 - 74.3 74.3 - 84.4 84.4 -

     საშინაო 119.0 119.0 - 74.3 74.3 - 84.4 84.4 -
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           სესხები 119.0 119.0 - 74.3 74.3 - 84.4 84.4 -

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები -
   

-
   

-
   

     საგარეო - - - - - - - - -

           სესხები -
   

-
   

-
   

            სხვა -
   

-
   

-
   

 VIII. ბალანსი 0.0 0.0 - -   0.0 -  0.0 - 0.0 0.0 -

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი
რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 ფაქტი  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 შემოსულობები 23,022.4 13,562.9 9,459.5 29,054.4 16,414.3 12,640.2 30,867.2 18,707.3 12,159.9

 შემოსავლები 22,807.7 13,348.2 9,459.5 27,855.2 15,215.0 12,640.2 30,197.2 18,037.3 12,159.9

 არაფინანსური აქტივების კლება 214.6 214.6
 

1,199.3 1,199.3 - 670.0 670.0 -

 გადასახდელები 24,704.1 14,130.4 10,573.7 27,708.1 15,431.3 12,276.9 34,453.3 21,563.4 12,889.9

 ხარჯები 8,418.1 8,124.8 293.3 11,034.4 9,103.8 1,930.6 12,847.4 12,677.4 170.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,167.1 5,886.7 10,280.4 16,599.4 6,253.1 10,346.3 21,521.5 8,801.6 12,719.9

 ვალდებულებების კლება 119.0 119.0 - 74.3 74.3 - 84.4 84.4 -

 ნაშთის ცვლილება -  1,681.7 - 567.5 - 1,114.2 1,346.3 983.0 363.3 -       3,586.1 -   2,856.1 -   729.9

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  30,197.2 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 ფაქტი  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 შემოსავლები 22,807.7 13,348.2 9,459.5 27,855.2 15,215.0 12,640.2 30,197.2 18,037.3 12,159.9

       გადასახადები 12,204.5 12,204.5 - 13,728.9 13,728.9 - 16,165.0 16,165.0 -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



      გრანტები 9,732.7 273.2 9,459.5 13,007.4 367.2 12,640.2 13,232.2 1,072.3 12,159.9

       სხვა შემოსავლები 870.5 870.5
 

1,118.9 1,118.9
 

800.0 800.0
 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 16,165.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 გადასახადები          12,204.5            12,204.5                    -            12,952.2          12,952.2                     -     16,165.0 16,165.0 -

საშემოსავლო გადასახადი                     -                          -         -
   

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი          10,704.5            10,704.5            11,552.2          11,552.2     14,210.0 14,210.0

 

ქონების გადასახადი            1,500.0              1,500.0                    -              1,400.0            1,400.0                     -     1,955.0 1,955.0 -

საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)               600.0                 600.0                 600.0               600.0     990.0 990.0

 

უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)                     -                         -                        -                       -       - -

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)                     -                        -                        -                       -       - -

 

სასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების

მიწაზე
              870.0                 870.0                 770.0               770.0     935.0 935.0

 

არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე                 30.0                   30.0                   30.0                 30.0     30.0 30.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13,232.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 ფაქტი  2022 წლის
პროექტი

 გრანტები             9,732.7             13,007.4   13,232.2

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები     100.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან             9,732.7             13,007.4   13,132.2

 გათანაბრებითი ტრანსფერი     400.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად                273.2                  367.2   672.3

 კაპიტალური ტრანსფერი             9,459.5             10,754.2   8,089.9
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 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :                      -                 1,886.0   3,970.0

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე               1,886.0   3,970.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები      

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 800,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის
გეგმა

 2022
წლის

პროექტი

 სხვა შემოსავლები                870.5            800.0   800.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან                340.0            340.0   410.0

 პროცენტები                210.0             210.0   260.0

 დივიდენდები      
 რენტა                130.0            130.0   150.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                230.5            160.0   140.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                  230.5            160.0   140.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი      
      სანებართვო მოსაკრებელი                   30.0             30.0   20.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის      

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი        

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი      
 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                  150.0                        -     -

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი      

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის       
      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                    50.5           130.0   120.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი       

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12 847,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში
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დასახელება

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემოსავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 ხარჯები         8,418.1           8,124.8              293.3         11,034.4           9,103.8           1,930.6   12,847.4 12,677.4 170.0

 შრომის ანაზღაურება         1,493.7           1,493.7                    -             1,548.1           1,548.1                    -     2,876.0 2,876.0 -

 საქონელი და მომსახურება         1,452.3           1,159.0              293.3           1,491.0           1,446.4                44.6   1,984.6 1,984.6 -

 პროცენტები              49.4                49.4                    -                  38.4                38.4                    -     44.1 44.1 -

 სუბსიდიები         4,501.6           4,501.6                    -             5,040.2           5,040.2                    -     6,531.4 6,531.4 -

 გრანტები              53.9                53.9                    -                   75.7                75.7                    -     145.0 145.0 -

 სოციალური უზრუნველყოფა            528.0              528.0                    -                597.9              597.9                    -     519.8 519.8 -

 სხვა ხარჯები            339.2              339.2                    -             2,243.0              357.0           1,886.0   746.5 576.5 170.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 20,846.5 ათასი ლარით. მათ შორის,
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 21,516.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -
670,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის
პროექტი

 01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                41.2   40.6 64.9

 01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა                41.2   40.6 64.9

 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება         13,390.2   13,713.1 19,217.5

 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება           8,716.4   9,124.1 10,369.4

 02 02    წყლის სისტემების განვითარება           1,601.6   1,603.8 1,602.9

 02 03     გარე განათება              180.8    107.4 164.5

 02 04    მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                    -     - 100.0

 02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები                    -     555.2 240.1

 02 06    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა           1,173.5   1,115.4 1,513.5

 02 07     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია              933.3   797.7 4,911.1

 02 08  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები              784.6   409.4 316.0

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა                44.5   116.3 297.5

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                  3.8   - 9.5

 03 02  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება                    -     - 5.0
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 03 03   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში                40.8   116.3 288.0

 04 00  განათლება           2,304.6   1,904.5 231.1

 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება              139.9   103.7 140.0

 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა              814.0   1,409.2 -

 04 03    განათლების ღონისძიებები           1,350.7   391.6 91.1

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი              104.2   824.2 1,618.5

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება                70.1   477.5 391.6

 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება                34.1   346.7 1,226.9

 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა              282.3   0.8 86.9

 06 01    ჯანმრთელობის დაცვა              282.3   0.8 86.9

 06 02  სოციალური დაცვა                    -     - -

   სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა         16,167.1   16,599.4 21,516.5

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის
ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის

პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება              214.6   1,199.3 670.0

 ძირითადი აქტივები                71.9   280.3 300.0

 მატერიალური მარაგები   2.0
 

 არაწარმოებული აქტივები              142.7   917.0 370.0

        მიწა              142.7   917.0 370.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური
კოდი  დასახელება  2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის

პროექტი

 7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება               2,168.1   2,333.1 4,024.9

 7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები               2,118.7   2,203.5 3,945.8

 7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა               2,118.7   2,203.5 3,795.8

 7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                        -     - 150.0

 7.1.1.3  საგარეო ურთიერთობები      

 7.1.2  საგარეო ეკონომიკური დახმარება  

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



   
 7.1.3  საერთო დანიშნულების მომსახურება                        -     - -

 7.1.3.3  საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება      

 7.1.4  ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები      
 7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                    49.4   38.4 44.1

 7.1.7  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის      

 7.1.8  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში   91.2 35.0

 7.2  თავდაცვა                    78.5   92.3 134.9

 7.2.1  შეიარაღებული ძალები      
 7.2.2  სამოქალაქო თავდაცვა                    78.5   92.3 134.9

 7.2.3  საგარეო სამხედრო დახმარება      

 7.2.4  გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში      

 7.2.5  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში      

 7.3  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                        -     - -

 7.3 1  პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა      

 7.3 2  სახანძრო-სამაშველო სამსახური      

 7.3 3  სასამართლოები და პროკურატურა      
 7.4  ეკონომიკური საქმიანობა             10,231.2   10,309.5 12,033.8

 7.4 1  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა      

 7.4 2  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა                        -     - -

 7.4 2 1  სოფლის მეურნეობა      

 7.4 3  სათბობი და ენერგეტიკა      

 7.4 4  სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა      
 7.4 5  ტრანსპორტი             10,231.2    10,309.5 12,033.8

 7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები               8,862.4   9,131.0 10,520.4

 7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები               1,368.8   1,178.6 1,513.5

 7.4 6  კავშირგაბმულობა      

 7.4 7  ეკონომიკის სხვა დარგები      

 7.4 8  გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი  
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 7.4 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში      
 7.5  გარემოს დაცვა               1,038.2   1,226.1 1,613.5

 7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება                  997.4   1,109.7 1,325.5

 7.5 2  ჩამდინარე წყლების მართვა      
 7.5 3  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა                    40.8   116.3 288.0

 7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა               4,222.1   4,448.1 8,359.9

 7.6 1  ბინათმშენებლობა                        -     - 100.0

 7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        -     - -

 7.6 3  წყალმომარაგება               1,684.2   1,678.1 1,701.8

 7.6 4  გარე განათება                  754.3   872.5 946.8

 7.6 5  გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში      
 7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში               1,783.6   1,897.5 5,611.3

 7.7  ჯანმრთელობის დაცვა                  421.5   140.2 231.2

 7.7 1  სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები      

 7.7 2  ამბულატორიული მომსახურება      

 7.7 3  საავადმყოფოების მომსახურება      
 7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                  421.5   140.2 231.2

 7.7 5  გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი      

 7.7 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში      

 7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია                  942.2   1,663.4 2,912.0

 7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                  132.5   517.0 518.9

 7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში                  769.7   1,106.3 2,353.2

 7.8 3  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა      
 7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                    40.0   40.0 40.0

 7.9  განათლება               4,626.1   4,726.0 3,936.3

 7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა               3,138.7   4,156.2 3,519.0

 7.9 2  ზოგადი განათლება               1,487.4   569.8 417.3

 7.9 2 1  დაწყებითი ზოგადი განათლება      

 7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება      
 7.9 2 3  საშუალო ზოგადი განათლება               1,487.4   569.8 417.3
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 7.9 3  პროფესიული განათლება      

 7.9 4  უმაღლესი განათლება      
 7 10  სოციალური დაცვა                  705.9   2,695.2 1,116.4

 7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა                    71.3   61.7 109.4

 7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა                    48.0   48.0 52.5

 7 10 3  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა      
 7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                  149.6   143.2 152.0

 7 10 5  უმუშევართა სოციალური დაცვა      
 7 10 6  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა                    20.3   31.3 30.0

 7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას                    31.7   36.4 40.0

 7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში                  385.0   2,374.6 732.5

   სულ             24,433.8   27,633.8 34,363.0

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 3,501.7 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო
17,349.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო         14,389.7   16,820.8 17,349.8

 მთლიანი სალდო -         1,562.8   1,420.6 - 3,501.7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 3,586.1ათასი ლარით:   

                ათას ლარში

დასახელება  2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება -         1,681.7   1,346.3 - 3,586.1

 ზრდა                    -     - -

         ვალუტა და დეპოზიტი                    -      - -

 კლება           1,681.7   -      1,346.3 3,586.1

        ვალუტა და დეპოზიტი           1,681.7   -      1,346.3 3,586.1

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 3665,086 ათასი ლარი, მათ შორის:
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ადგილობრივი სახსრების ნაშთი  2856,143 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერის ნაშთი 808.943 ათასი ლარი.

თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 20,313.7 ათასი
ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-2025

წლებზე

 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,313.7 41,474.5

 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 10,520.4 22,852.6

 02 01 01        გზების მიმდინარე შეკეთება 106.6 756.6

 02 01 02          გზების კაპიტალური შეკეთება 10,267.9 21,710.1

 02 01 03  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 145.9 385.9

 02 02    წყლის სისტემების განვითარება 1,701.8 5,121.8

 02 02 01       სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 98.9 468.9

 02 02 02       სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია  1,602.9 4,652.9

 02 03     გარე განათება 946.8 4,405.3

 02 03 01       გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 232.3 927.3

 02 03 02  გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია 714.5 3,478.0

 02 04    მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 100.0 100.0

 02 04 01  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და
რეაბილიტაცია 100.0 100.0

 02 04 02  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                   -     0.0

 02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები 300.1 520.1

 02 05 01        საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 240.1 240.1

 02 05 02      საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0

 02 05 03        სადღესასწაულო ღონისძიებები 60.0 280.0

 02 05  04      შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 0.0 0.0

 02 05 05        სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0

 02 06  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,513.5 1,513.5

 02 07       სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,911.1 5,571.1

 02 08    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 320.0 1,390.0
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 პროგრამის დასახელება
კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

10,520.402 01

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 
პროგრამის/ქვეპროგრამის

დასახელება

კოდი
გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

106.602 01 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი
შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

10,267.902 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა -
რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება
ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

  კოდი
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში
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პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
145.902 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სივრცეებში ხორციელდება
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი შემცირებულია მოსახლეობის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ფაქტები.

 

 

პროგრამის დასახელება
კოდი

წყლის სისტემების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1,701.802 02

პროგრამის განმახორციელებელი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების
მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ
ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

   წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის
დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა
უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის
სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის
რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი
ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას
დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

98.902 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა
შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები,
სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:
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 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას
დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას
ლარში

1,602.902 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და
სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას
დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

946.8 02 03

პროგრამის განმახორციელებელი
                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

                                                 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების
ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

232.3
 02 03 01
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ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების  გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-
პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება,
არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და
სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და
ნაძვის ხის  მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

714.5 02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე
განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

   

 

პროგრამის/

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი

      საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას
ლარში

        240.1                          02 05 01

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული
პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:

- ქ ლაგოდეხში ჯიმი მაისურაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის
ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

მოსალოდნელი
შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის
მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი 2022 წლის დაფინანსება  ათას

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
ლარში

1,513.502 06

პროგრამის განმახორციელებელი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის
გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი
შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი
შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა
ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

 

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების
გადაწყეტაში;

პროგრამის  მოსალოდნელი შედეგი იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის)
მოსახლეობის უმრავლესობა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

4,911.1 02 07

პროგრამის განმახორციელებელი                                                  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი
სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის
განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების

შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

320.0 02 08

პროგრამის განმახორციელებელი                                                  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას
ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება
50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების)
სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას
ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და
კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ
და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,693.5 ათასი
ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-2025

წლებზე

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,693.5 6,153.5

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,130.9 4,680.9

 03 02    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 194.6 864.6

 03 03    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 288.0 288.0

 03 04    უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 80.0 320.0

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1,130.9 03 01

პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ
სოფლებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 525 ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე
განთავსებულია 270 ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 255 ერთეული ნაგვის კონტეინერი.
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი და ერთი ერთეული
ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები.  ქალაქის ქუჩებიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის ) გატანა
მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიებიდან.ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა
ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე
არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის
ბულდოზერებისა და კამაზების საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების
ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა
გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც
ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის  და სხვა ხელფასები

მოსალოდნელი შედეგი დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.

 

ქვეპროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

194.603 02

პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში.
საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების
შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება
გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი
იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

 მოსალოდნელი შედეგი გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების
დასახელება

კოდი
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

288.003 03

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანისა და ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდავა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება.
მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებს ემსახურებოდეს თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანები.

 მოსალოდნელი შედეგი მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგავშემკრები კონტეინერები, ასევე მუნიციპალიტეტის ქალაქსა
და სოფლებს ემსახურება თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანები.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების
დასახელება

კოდი
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

80.003 04

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების
ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

 მოსალოდნელი შედეგი უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,936.3 ათასი ლარი. განათლების
პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და
მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-2025

წლებზე

 04 00  განათლება 3,936.3 16,766.3

 04 01  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 3,519.0 16,349.0

 04 03  განათლების ღონისძიებები 417.3 417.3

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

3,519.004 01

პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ
(ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი
მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად,
მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-
ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1560-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში
დასაქმებულია 151 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488
დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში
სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27
ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის და დგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ
ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში
იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის
დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის
შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.     

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის
უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს
მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების
რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში
დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.
მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1560-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების
85%-ს შეადგენს.

 

პროგრამის

 დასახელება

 

კოდი განათლების ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

417.3

04 03

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება 20 საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეების
ტრანსპორტირება, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი  სკოლიდან მინიმუმ 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია:

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები იყოს კეთილმოწყობილი და მუნიციაპლიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრებმა სასკოლო ასაკის მქონე ყველა მოქლაქემ  შეძლოს საშუალო განათლების მიღება.

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლები არის კეთილმოწყობილი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები
ნაკლებ დროსა და რესურს ხარჯავენ სკოლაში წასვლისა და სკოლიდან საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებისათვის.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,912.0
ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული
პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი
რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი დასახელება 2022 წლის გეგმა დაფინანსება 2022-2025

წლებზე

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2,912.0 7,035.0

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 480.3 830.3

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა 68.7 348.7

 05 01 02  წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება 20.0 90.0

 05 01 03  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 391.6 391.6

 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 2,393.2 6,038.2

 05 02 01      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 936.2 3,731.2

 05 02 02         სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 230.0 960.0

 05 02 03  კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 1,186.9 1,186.9

 05 02 04      რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40.0 160.0

 05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 38.5 166.5

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

480.305 01

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87
ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში)
ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე. 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ.
სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება
სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში,
ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ
მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა
დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული
სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად)

პროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული
ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

 მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული
პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა,
სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის
სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.
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პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

68.705 01 01

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი);
ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32
ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30
მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა
ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები.
სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული
ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

მოსალოდნელი შედეგი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად
განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის
უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

20.005 01 02

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა
დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული
სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის მიზანია:

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი
წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

391.605 01 03

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა ხელი შეეწყოს
მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შედეგი ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

2,393.205 02

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული
სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო
აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების
ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ.
ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო
სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო
განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში
დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი.
სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას.
სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო
და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ -
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი
აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.
.პროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის
ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის
ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის
შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის,
ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო
ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

 მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის
ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი
შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში
ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ
კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

936.205 02 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული
სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო
აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის
სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და
უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება;
კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება;
შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მოსალოდნელი შედეგები
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება;
კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების
პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



230.005 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ.
ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში
გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა
შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები
ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო
განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4
პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების
გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის
შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის,
ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო
ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ
შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ
კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1,186.905 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სხვადასხვა კულტურული
ობიექტების  რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი
მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას  მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ.

მოსალოდნელი შედეგი
ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი, შესაბამისად   
მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი, ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება
კულტურული ობიექტების მიმართ.    

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

38.505 03

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების
ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი   და არაფორმალურ
საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები.  პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის
სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 შემეცნებისთ საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი.
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური
იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგები
ახალგარდების ინიციატივები მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ
აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა
გასართობ ღონისძიების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭიდა და უნარების გამოვლება.

თავი III. ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები
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მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

პროგ

რამული
კოდი

 დასახელება  სულ

 2020 წლის ფაქტი  2021 წლის ფაქტი  2022 წლის პროექტი

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის

ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

 საკუთარი
შემო

სავლები

 სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები

   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 24,704.1       
14,130.4            10,573.7    27,708.1         

15,431.3       12,276.9     34,453.3       
21,563.4        12,889.9  

   ხარჯები        
8,418.1  

      
8,124.8                 293.3           

11,034.4  
        

9,103.8         1,930.6          
12,847.4  

    
12,677.4             170.0  

      შრომის ანაზღაურება        
1,493.7  

     
 1,493.7                      -               

1,548.1  
        

1,548.1                  -              
2,876.0  

      
2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება        
1,452.3  

      
1,159.0                 293.3       

      1,491.0  
        

1,446.4              44.6            
1,984.6  

      
1,984.6                  -    

      პროცენტები             
49.4  

           
49.4                      -                    

38.4  
              38.4

                  -                   
44.1  

           
44.1                  -    

      სუბსიდიები        
4,501.6  

      
4,501.6                      -               

5,040.2  
        

5,040.2                  -              
6,531.4  

    
  6,531.4                  -    

      გრანტები             
53.9  

           
53.9                      -                    

75.7  
             
75.7                  -                 

145.0  
         
145.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა           
528.0  

         
528.0                      -                  

597.9  
           
597.9                  -                 

519.8  
         
519.8                  -    

      სხვა ხარჯები          
 339.2  

 
        339.2                      -    

          
2,243.0  

           
357.0         1,886.0               

746.5  
         
576.5             170.0  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა      
16,167.1  

      
5,886.7  

         10,280.4
  

  
      16,599.4  

        
6,253.1       10,346.3          

21,521.5  
      

8,801.6        12,719.9  

   ვალდებულებები           
119.0  

         
119.0                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                    

84.4  
           
84.4                  -    

 01 00  მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯები

       
2,516.9  

      
2,516.9                      -               

2,499.7  
        

2,499.7                  -       
       4,240.1  

      
4,240.1                  -    

   ხარჯები        
2,356.8  

      
2,356.8                      -               

2,384.8  
        

2,384.8                  -              
4,090.8  

      
4,090.8                  -     

      შრომის ანაზღაურება        
1,493.7  

      
1,493.7                      -               

1,548.1  
        

1,548.1                  -              
2,876.0  

      
2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება  
         562.9  

         
562.9                      -                  

610.0  
           
610.0                  -                 

874.6  
         
874.6                  -    

      პროცენტები             
49.4  

           
49.4                       -                    

38.4  
             
38.4                  -                   

44.1  
           
44.1                  -    

      სუბსიდიები                  -
    

                -
                        -       

               2.0  
               
2.0                  -                   

14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები                                             -                                                  -                                               -    
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53.9   53.9   29.5   29.5   55.0   55.0  

      სოციალური უზრუნველყოფა           
144.8  

         
144.8                      -                  

100.5  
           
100.5                  -           

          8.1  
             
8.1                  -    

      სხვა ხარჯები             
52.0  

           
52.0                      -                    

56.2  
             
56.2                  -                 

219.0  
         
219.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
41.2  

           
41.2                      -                    

40.6  
             
40.6                  -                   

64.9  
           
64.9                  -    

   ვალდებულებები           
119.0  

         
119.0                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                   

84.4  
           
84.4                  -    

 01 01
   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

ხელისუფლების საქმიანობის
უზრუნველყოფა

       
2,201.5  

      
2,201.5                      -               

2,295.7  
        

2,295.7                  -              
3,965.7  

      
3,965.7                  -    

   ხარჯები         2,160.3
  

      
2,160.3                      -               

2,255.1  
        

2,255.1                  -              
3,900.8  

      
3,900.8                  -    

      შრომის ანაზღაურება        
1,493.7  

      
1,493.7  

                   - 
   

          
1,548.1  

        
1,548.1                  -              

2,876.0  
      

2,876.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
554.5  

         
554.5                      -                  

610.0  
    

       610.0                  -                 
874.6  

         
874.6                  -    

      პროცენტები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                     
4.1  

             
4.1                  -    

      სუბსიდიები                  -
    

                -
                        -                      

2.0  
               
2.0                  -           

        14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები             
53.9  

           
53.9                      -                    

29.5  
             
29.5                  -                   

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
6.1  

             
6.1                      -                      

9.3  
               
9.3                  -                     

8.1  
             
8.1                  -    

      სხვა ხარჯები             
52.0  

           
52.0                      -                    

56.2  
             
56.2                  -                   

69.0  
           
69.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
           41.2  

           
41.2                      -                    

40.6  
             
40.6                  -                   

64.9  
           
64.9                  -    

 01 01 01      ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

   
       606.5  

         
606.5                      -                  

597.5  
           
597.5                  -              

1,077.3  
      

1,077.3                  -    

   ხარჯები           
578.8  

         
578.8  

                   - 
   

 
            596.9  

           
596.9                  -              

1,067.3  
      

1,067.3                  -    

      შრომის ანაზღაურება           
411.9  

         
411.9                  

397.4  
           
397.4         

        790.0  
         
790.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
115.5  

         
115.5                      -                  

145.1  
           
145.1                  -                 

212.3  
         
212.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
1.3  

             
1.3                      -                      

1.4  
               
1.4                  -                        -

                      -    

      სხვა ხარჯები             
50.2  

           
50.2                      -                    

53.1  
             
53.1                  -                   

65.0  
           
65.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა          
   27.7  

           
27.7                      -                      

0.5  
               
0.5                  -                   

10.0  
           
10.0                  -    

 01 01 02      ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია        
1,509.0  

    
  1,509.0                      -               

1,603.4  
        

1,603.4                  -              
2,688.5  

      
2,688.5                  -    

   ხარჯები        
1,495.6  

      
1,495.6                      -          

     1,563.4  
        

1,563.4                  -              
2,633.6  

      
2,633.6                  -    
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      შრომის ანაზღაურება        
1,015.4  

      
1,015.4                      -               

1,078.8  
        

1,078.8                  -               
1,980.0  

      
1,980.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
419.5  

         
419.5                      -                  

442.4  
           
442.4                  -                 

572.9  
  

       572.9                  -    

      სუბსიდიები                  -
                          -                      

2.0  
               
2.0                  -                   

14.0  
           
14.0                  -    

      გრანტები             
53.9  

           
53.9                      -                    

29.5  
             
29.5                  -                   

55.0  
           
55.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა          
     4.8   

             
4.8                      -                      

7.6  
               
7.6                  -                     

7.7  
             
7.7                  -    

      სხვა ხარჯები               
1.9  

             
1.9                      -                      

3.1  
               
3.1                  -                     

4.0  
             
4.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
13.5  

           
13.5  

                   -
    

               
40.1  

             
40.1                  -                   

54.9  
           
54.9                  -    

 01 01 03      სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახური

            
78.5  

           
78.5  

                   -
    

               
92.3  

             
92.3                  -                 

134.9  
         
134.9                  -    

   ხარჯები             
78.5  

           
78.5                      -                    

92.3  
     

        92.3                  -                 
134.9  

         
134.9                  -    

      შრომის ანაზღაურება             
66.4  

           
66.4                      -                    

71.9  
             
71.9                  -       

          106.0  
         
106.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება             
12.1  

           
12.1                      -                    

20.0  
             
20.0                  -                   

28.5  
 

          28.5                  -    

      სხვა ხარჯები                  -
    

                -
                        -                      

0.4  
               
0.4                  -                     

0.4  
             
0.4                  -    

 01 01 04  თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი               
3.2  

             
3.2                      -                      

2.5  
               
2.5                  -                   

30.0  
           
30.0                  -     

   ხარჯები               
3.2  

             
3.2                      -                      

2.5  
               
2.5                  -                   

30.0  
           
30.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება   
            3.2  

             
3.2                      -                      

2.5  
               
2.5                  -                   

30.0  
           
30.0                  -    

 01 01 05  გენდერული თანასწორობის საბჭოს
საქმიანობის უზრუნველყოფა

              
4.3  

             
4.3                      -                        -

    
                  -

                    -                   
35.0  

           
35.0                  -    

   ხარჯები          
     4.3   

             
4.3                      -                        -

    
                  -

                    -                   
35.0  

           
35.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
4.3  

    
         4.3                      -                        -

    
                  -

                    -                   
30.9  

           
30.9                  -    

      სუბსიდიები                  -
    

                -
    

                   - 
   

                   -
    

                  -
                    -                     

4.1  
             
4.1                  -    

 01 02    საერთო დანიშნულების ხარჯები           
315.4  

         
315.4                      -        

          204.0  
           
204.0                  -                 

274.4  
         
274.4                  -    

   ხარჯები           
196.5  

         
196.5                      -                  

129.6  
           
129.6                  -                 

190.0  
         
190.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
8.4  

             
8.4                      -                        -

    
                  -

                    -                         -
    

               -
                    -    

      პროცენტები             
49.4  

           
49.4                      -                    

38.4  
             
38.4                  -                   

40.0  
            40.0

                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა           
138.7  

         
138.7                      -                    

91.2  
             
91.2                  -                        -

    
               -

                    -     
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      სხვა ხარჯები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                 
150.0  

         
150.0                  -    

   ვალდებულებები  
         119.0  

         
119.0                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                   

84.4  
           
84.4                  -    

 01 02 01      სარეზერვო ფონდი                  -
     

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                 
150.0  

         
150.0                  -    

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                 
150.0  

         
150.0                  -    

      სხვა ხარჯები                  -
                            -

                     
150.0  

 
        150.0    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა და

სასამართლოს  გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -
    

                -
                        -                        -    

                  -
                    -                   

10.0  
           
10.0                  -    

   ვალდებულებები                  -
                            -

                       
10.0  

           
10.0    

 01 02 03  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა

          
168.4  

         
168.4                      -                  

112.8  
           
112.8                  -                 

114.4  
         
114.4                  -    

   ხარჯები      
       49.4  

           
49.4                      -                    

38.4  
             
38.4                  -                   

40.0  
           
40.0                  -    

      პროცენტები             
49.4  

           
49.4        

            38.4  
             
38.4                   

40.0  
           
40.0    

   ვალდებულებები           
119.0  

         
119.0                    

74.3  
             
74.3                   

74.4  
           
74.4    

 01 02 04  საგანგებო მდგომარეობასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები

          
147.1  

         
147.1                      -                    

91.2  
             
91.2                  -                        -

    
               -

                    -     

   ხარჯები           
147.1  

         
147.1                      -                    

91.2  
             
91.2                  -                        -

    
               -

                    -    

      საქონელი და მომსახურება    
           8.4  

             
8.4                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

      სოციალური უზრუნველყოფა            138.7
  

  
       138.7                    

91.2  
             
91.2                        -

    
               -

      

 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება      
14,448.3  

      
6,245.7              8,202.7           

14,706.4  
        

6,081.4         8,625.1          
20,313.7  

      
8,797.2        11,516.5  

   ხარჯები        
1,058.1  

         
901.5                 156.7                

993.4  
           
948.8              44.6            

1,096.2  
      

1,096.2                   -    

      საქონელი და მომსახურება           
726.8  

         
570.2                 156.7                

677.5  
           
632.9              44.6               

762.9  
         
762.9                  -    

      სუბსიდიები   
        283.0  

         
283.0                      -                  

247.8  
           
247.8                  -                 

331.2  
         
331.2                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  -
    

                -
                        -                    

45.4  
             
45.4                  -                        -

    
               -

                    -    

      სხვა ხარჯები             
48.3  

           
48.3                      -                    

22.7  
             
22.7                  -                     

2.1  
             
2.1                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა      
13,390.2  

      
5,344.2              8,046.0           

13,713.1  
 

       5,132.6         8,580.5          
19,217.5  

      
7,701.0        11,516.5  

 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

       
8,862.4  

      
2,497.0              6,365.4             

9,131.0  
        

3,376.8         5,754.2           
10,520.4  

      
4,036.2          6,484.1  

   ხარჯები           
146.1  

         
146.1                      -                      

6.9  
               
6.9                  -                 

151.0  
         
151.0                  -    
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      საქონელი და მომსახურება           
146.1  

         
146.1                      -                      

6.9  
               
6.9                  -                 

151.0  
         
151.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
8,716.4  

      
2,350.9              6,365.4             

9,124.1  
        

3,369.9         5,754.2          
10,369.4  

      
3,885.2          6,484.1  

 02 01 01        გზების მიმდინარე შეკეთება      
     146.1   

         
146.1                      -                        -

    
                  -

                    -                 
106.6  

         
106.6                  -    

   ხარჯები           
146.1  

         
146.1  

                   -
    

                   -
    

                  -
                    -                 

106.6  
         
106.6                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
146.1  

         
146.1                      -                        -

    
                  -

                    -                 
106.6  

         
106.6                  -    

 02 01 02          გზების კაპიტალური შეკეთება        
8,716.4  

      
2,350.9              6,365.4             

9,126.8  
 

       3,372.6         5,754.2          
10,267.9  

      
3,783.7          6,484.1  

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -                      

2.7  
               
2.7                  -                        -

    
               -

                    -    

      საქონელი და მომსახურება                  -
    

                -
                        -                      

2.7  
               
2.7                  -                        -

     
               -

                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
8,716.4  

      
2,350.9              6,365.4             

9,124.1  
        

3,369.9         5,754.2          
10,267.9  

      
3,783.7          6,484.1  

 02 01 03  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                  -
    

                -
                        -                      

4.2  
               
4.2                  -                 

145.9  
         
145.9                  -    

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -                      

4.2  
               
4.2                  -                   

44.4  
           
44.4                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  -
    

                -
                        -                      

4.2  
               
4.2                  -                   

44.4  
           
44.4                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
    

                -
                          -

    
                  -

                   
101.5  

         
101.5    

 02 02    წყლის სისტემების განვითარება        
1,684.2  

      
1,240.8                 443.4             

1,678.1  
   

        681.6            996.5            
1,701.8  

      
1,701.8                  -    

   ხარჯები             
82.6  

           
82.6                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                

   98.9  
           
98.9                  -    

      სუბსიდიები             
82.6  

           
82.6                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                   

98.9  
           
98.9                  -     

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
1,601.6  

      
1,158.1                 443.4             

1,603.8  
           
607.3            996.5            

1,602.9  
      

1,602.9                  -    

 02 02 01       სასმელი წყლის სისტემის
ექსპლოატაცია

            
82.6  

           
82.6                      -                    

74.3  
             
74.3                  -                   

98.9  
           
98.9                  -    

   ხარჯები             
82.6   

 
          82.6                      -    

               
74.3  

             
74.3                  -                   

98.9  
           
98.9                  -    

      სუბსიდიები             
82.6  

           
82.6           

         74.3  
             
74.3                   

98.9  
           
98.9    

 02 02 02       სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-
რეაბილიტაცია 

       
1,601.6  

      
1,158.1                 443.4             

1,603.8  
           
607.3            996.5             

1,602.9  
      

1,602.9                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
1,601.6  

      
1,158.1                 443.4             

1,603.8  
           
607.3            996.5            

1,602.9  
       1,602.9

    

 02 03     გარე განათება           
754.3  

         
754.3                      -                  

872.5  
           
872.5                  -                 

946.8  
         
946.8                  -    

   ხარჯები      
     573.5   

         
573.5                      -                  

765.1  
           
765.1                  -                 

782.3  
         
782.3                  -    
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      საქონელი და მომსახურება           
373.1  

          373.1
                      -                  

591.6  
           
591.6                  -                 

550.0  
         
550.0                  -    

      სუბსიდიები           
200.4  

         
200.4                      -                   173.4  

  
         173.4                  -                 

232.3  
         
232.3                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
180.8  

         
180.8                      -                  

107.4  
           
107.4                  -                 

164.5  
         
164.5                  -    

 02 03 01       გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია           
200.4  

         
200.4                      -                  

173.4  
           
173.4                  -                  

232.3  
         
232.3                  -    

   ხარჯები           
200.4  

         
200.4                      -                  

173.4  
           
173.4                  -                 

232.3  
         
232.3                  -    

      სუბსიდიები           
200.4  

         
200.4                  

173.4  
           
173.4                 

232.3  
         
232.3    

 02 03 02  გარე განათების ქსელის მოწყობა-
რეაბილიტაცია

          
553.9  

 
        553.9                      -    

             
699.0  

           
699.0                  -                 

714.5  
         
714.5                  -    

   ხარჯები           
373.1  

         
373.1                      -          

        591.6  
           
591.6                  -                 

550.0  
         
550.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
373.1  

         
373.1                      -                  

591.6  
           
591.6                   -                 

550.0  
         
550.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
180.8  

         
180.8                  

107.4  
           
107.4                 

164.5  
         
164.5    

 02 04    მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და
შენობების რეაბილიტაცია

                 -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                 
100.0  

         
100.0                   -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                 
100.0  

         
100.0                  -     

 02 04 01
 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული
შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია

                 -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -      
           100.0  

         
100.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
                            -

                     
100.0  

         
100.0    

 02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები             
58.2  

     
      58.2                      -                  

610.5  
             
81.8            528.6               

300.1  
         
112.0             188.1  

   ხარჯები             
58.2  

           
58.2                      -           

         55.2  
             
55.2                  -                   

60.0  
           
60.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
9.9  

             
9.9                      -                      

9.9  
   

            9.9                  -                   
60.0  

           
60.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  -
    

                -
                        -                    

45.4  
             
45.4                  -                        -

    
               -

                    -    

      სხვა ხარჯები             
48.3  

           
48.3                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
    

                -
                        -                  

555.2  
             
26.6            528.6               

240.1   
   

        52.0             188.1  

 02 05 01        საზოგადოებრივი სივრცეების
მოწყობა-რეაბილიტაცია

                 -
    

                -
                        -                  

551.1  
             
22.5            528.6              

 240.1  
 

          52.0             188.1  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
                      

551.1  
             
22.5            528.6               

240.1  
           
52.0             188.1  

 02 05 03        სადღესასწაულო ღონისძიებები             
58.2  

           
58.2                      -                    

59.4  
             
59.4                  -                   

60.0  
           
60.0                  -    

 ხარჯები              58.2                       -                                                  -                                               -    
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   ხარჯები             58.2                      -     55.2   55.2                  -     60.0   60.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
9.9  

             
9.9                      -                      

9.9  
               
9.9                  -                   

60.0  
           
60.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  -
    

                -
                    

  45.4  
 

            45.4                        -
        

      სხვა ხარჯები             
48.3  

           
48.3                        -

                            -
        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
               

           4.1  
               
4.1                        -

        

 02 06
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი

ღონისძიებები

       
1,368.8  

         
454.7                 914.1             

1,178.6  
           
321.2             857.3            

1,513.5  
         
535.5             978.0  

   ხარჯები           
195.3  

           
38.6                 156.7                  

63.1  
             
18.6              44.6                      -

    
               -   

                 -    

      საქონელი და მომსახურება           
195.3  

           
38.6                 156.7                  

63.1  
             
18.6              44.6                      -

    
               -

                    -     

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
1,173.5  

         
416.1                 757.4             

1,115.4  
           
302.7            812.8            

1,513.5  
         
535.5             978.0  

 02 07
      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

          
933.3  

         
453.6                 479.8                

797.7  
           
309.3            488.4            

4,911.1  
      

1,044.9          3,866.3  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
933.3  

         
453.6                 479.8                

797.7  
           
309.3            488.4            

4,911.1  
  

1,044.886          3,866.3  

 02 08  საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

          
787.1  

         
787.1                      -                  

438.1  
           
438.1                  -                 

320.0  
         
320.0                  -    

   ხარჯები               
2.5  

        
     2.5                       -                    

28.7  
             
28.7                  -                     

4.0  
             
4.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
2.5  

             
2.5                      -                      

6.0  
               
6.0                  -                     

1.9  
             
1.9                  -    

      სხვა ხარჯები                  -
                        

22.7  
             
22.7        

             2.1  
             
2.1    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
784.6  

         
784.6                  

409.4  
           
409.4                 

316.0  
         
316.0    

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა         1,043.2
  

  
    1,043.2                      -    

          
1,277.2  

        
1,277.2                  -              

1,693.5  
      

1,593.5             100.0  

   ხარჯები           
998.6  

         
998.6                      -       

        1,160.9  
        

1,160.9                  -              
1,391.0  

      
1,391.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
5.0  

             
5.0                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

      სუბსიდიები           
993.7  

         
993.7                      -               

1,109.7  
        

1,109.7                  -         
      1,311.0  

      
1,311.0                  -    

      გრანტები                  -
    

                -
                        -                    

46.2  
             
46.2                  -                   

80.0  
           
80.0                   -    

      სხვა ხარჯები                  -
    

                -
                        -                      

5.0  
               
5.0                  -                        -

    
               -

                    -     

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
44.5  

           
44.5                      -                  

116.3  
           
116.3                  -                 

302.5  
         
202.5             100.0  

 03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა           
910.8  

         
910.8                      -                  

999.9  
           
999.9                  -              

1,130.9  
      

1,130.9                  -    

http://www.matsne.gov.ge 19002002035167016541



   ხარჯები           
907.0  

      
   907.0                       -                  

999.9  
           
999.9                  -              

1,121.4  
      

1,121.4                  -    

      სუბსიდიები           
907.0  

         
907.0                  

999.9  
            999.9

              
1,121.4  

      
1,121.4    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა               
3.8  

             
3.8                        -

                         
9.5  

             
9.5    

 03 02    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,
განვითარება

            
86.6  

           
86.6                      -                  

109.8  
           
109.8                  -                 

194.6  
         
194.6                  -    

   ხარჯები             
86.6  

            86.6
                      -                  

109.8  
           
109.8                  -                 

189.6  
         
189.6                  -    

      სუბსიდიები             
86.6  

           
86.6                  

109.8  
      

     109.8                  
189.6  

         
189.6    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
                            -

                         
5.0  

             
5.0    

 03 03    კაპიტალური დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

 
           40.8  

           
40.8                      -                  

116.3  
           
116.3                  -                 

288.0  
         
188.0             100.0  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
40.8  

            40.8
                  

116.3  
           
116.3                 

288.0  
         
188.0             100.0  

 03 04  უპატრონო ცხოველების მოვლითი
ღონისძიებები

              
5.0  

             
5.0                      -                    

51.2  
   

          51.2                  -                   
80.0  

           
80.0                  -    

   ხარჯები               
5.0  

             
5.0                      -                    

51.2  
             
51.2                  -        

            80.0  
           
80.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება               
5.0  

             
5.0                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

      გრანტები                  -
                        

46.2  
             
46.2                   

80.0  
           
80.0    

      სხვა ხარჯები                  -
               

           5.0  
               
5.0                        -

        

 04 00  განათლება        
4,626.1  

      
2,537.4              2,088.7             

4,726.0  
        

3,383.8         1,342.2            
3,936.3  

      
3,936.3                  -     

   ხარჯები        
2,321.5  

      
2,184.8                 136.6             

2,821.5  
        

2,821.5                  -              
3,705.1  

      
3,705.1                  -    

      საქონელი და მომსახურება         
  136.6  

                -
                   136.6                

178.2  
           
178.2                  -                 

326.1  
         
326.1                  -    

      სუბსიდიები        
2,184.8  

      
2,184.8  

                   -   
 

          
2,643.3  

        
2,643.3                  -              

3,379.0  
      

3,379.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
2,304.6  

         
352.5              1,952.1             

1,904.5  
   

        562.3         1,342.2               
231.1  

         
231.1                  -    

 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების
ფუნქციონირება

       
2,324.7  

      
2,324.7                      -               

2,747.0  
        

2,747.0                  -              
3,519.0  

      
3,519.0                  -    

   ხარჯები        
2,184.8  

      
2,184.8                      -               

2,643.3  
        

2,643.3                  -              
3,379.0  

      
3,379.0                  -    

      სუბსიდიები        
2,184.8  

      
2,184.8               

2,643.3  
        

2,643.3              
3,379.0  

      
3,379.0    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
139.9  

         
139.9               

   103.7   
           
103.7                 

140.0  
         
140.0    

 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

          
814.0  

           
52.0                 762.0             

1,409.2  
           
180.7         1,228.4                      -

    
               -

                    -    
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   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
814.0  

           
52.0                 762.0             

1,409.2  
           
180.7         1,228.4                      -

        

 04 03  განათლების ღონისძიებები        
1,487.4  

         
160.6              1,326.7                

569.8  
           
456.0            113.8               

417.3  
         
417.3                  -    

   ხარჯები           
136.6  

                -
                   136.6                

178.2  
           
178.2                  -                 

326.1  
         
326.1                  -    

      საქონელი და მომსახურება           
136.6  

                -
                   136.6                

178.2  
           
178.2                  -                 

326.1  
         
326.1                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა        
1,350.7  

         
160.6              1,190.1                 391.6  

           
277.8            113.8                 

91.1  
           
91.1    

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი       
942.169  

     
942.169                      -           

1,663.369  
    

1,239.767        423.602        
2,912.036  

  
1,808.682      1,103.354  

   ხარჯები           
838.0  

         
838.0                      -                  

839.2  
           
839.2                  -              

1,293.6  
      

1,293.6                  -    

      სუბსიდიები           
833.3  

         
833.3                      -                  

837.7  
           
837.7                  -              

1,273.6  
      

1,273.6                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
0.9  

  
           0.9                      -    

                 
0.5  

               
0.5                  -                        -

    
               -

                    -    

      სხვა ხარჯები               
3.7  

             
3.7                       -                      

1.1  
               
1.1                  -                   

20.0  
           
20.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
104.2  

         
104.2  

                   -
    

    
         824.2  

           
400.6            423.6            

1,618.5  
         
515.1          1,103.4  

 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება           
125.5  

         
125.5                      -                  

510.6  
  

         379.0            131.6               
480.3  

         
480.3                  -    

   ხარჯები             
55.4  

           
55.4                      -                    

33.1  
             
33.1                  -             

      88.7   
           
88.7                  -    

      სუბსიდიები             
51.8  

           
51.8                      -                    

32.0  
             
32.0                  -                   

68.7  
           
68.7                  -    

      სხვა ხარჯები               
3.6  

             
3.6                      -                      

1.1  
               
1.1                  -                   

20.0  
           
20.0                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
70.1  

           
70.1                      -                  

477.5  
           
345.9            131.6               

391.6  
         
391.6                  -    

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

            
55.9  

           
55.9                      -                    

32.0  
             
32.0                  -                   

68.7  
           
68.7                  -    

   ხარჯები             
55.4  

            55.4
                      -                    

32.0  
             
32.0                  -                   

68.7  
           
68.7                  -    

      სუბსიდიები             
51.8  

           
51.8  

                   - 
   

 
              32.0  

             
32.0                  -                   

68.7  
           
68.7                  -    

      სხვა ხარჯები               
3.6  

             
3.6                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა               
0.5  

             
0.5                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

 05 01 01           სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

            
55.9  

           
55.9                      -                    

32.0  
 

            32.0                  -                   
68.7  

           
68.7                  -    

   ხარჯები             
55.4  

           
55.4                      -                    

32.0  
             
32.0                  -           

        68.7  
           
68.7                  -    

      სუბსიდიები             
51.8  

           
51.8                    

32.0  
             
32.0                   

68.7  
           
68.7    
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      სხვა ხარჯები               
3.6  

   
          3.6                        -

                            -
    

               -
      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა               
0.5  

             
0.5                        -

                            -
        

 05 01 02  წარმატებულ სპორტსმენთა და
მწვრთნელთა დაჯილდოება

                 -
    

                -
                        -                      

1.1  
               
1.1                  -                   

20.0  
           
20.0                  -     

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -                      

1.1  
               
1.1                  -                   

20.0  
           
20.0                  -    

      სხვა ხარჯები                  -
                          

1.1  
               
1.1                   

20.0  
           
20.0    

 05 01 03  კაპიტალური დაბანდებები სპორტის
სფეროში

            
69.6  

           
69.6                      -                  

477.5  
    

       345.9            131.6               
391.6  

         
391.6                  -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
69.6  

           
69.6                  

477.5  
           
345.9            131.6               

391.6  
  

       391.6    

 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება           
809.7  

         
809.7                      -               

1,146.3  
           
854.4            292.0            

2,393.2  
      

1,289.8          1,103.4  

   ხარჯები   
        775.6  

         
775.6                      -                  

799.7  
           
799.7                  -              

1,166.3  
      

1,166.3                  -    

      სუბსიდიები           
774.5  

          774.5
                      -                  

799.2  
           
799.2                  -              

1,166.3  
      

1,166.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
0.9  

             
0.9                      -          

            0.5  
               
0.5                  -                        -

    
               -

                    -    

      სხვა ხარჯები               
0.1  

             
0.1                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
34.1  

           
34.1                      -                  

346.7  
             
54.7            292.0            

1,226.9  
         
123.5          1,103.4  

 05 02 01      კულტურის სფეროს დაწესებულებების
ხელშეწყობა

          
585.0  

         
585.0                      -                  

613.3  
           
613.3                  -                 

936.2  
         
936.2                  -    

   ხარჯები           
550.9  

         
550.9                      -                  

567.3  
           
567.3                  -                 

896.3  
        
 896.3                  -    

      სუბსიდიები           
549.9  

         
549.9                      -                  

566.9  
           
566.9                  -                 

896.3  
         
896.3                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
0.9  

             
0.9                      -                      

0.5  
               
0.5                  -                        -

    
               -

                    -    

      სხვა ხარჯები      
         0.1  

             
0.1                      -                        -

    
                  -

                    -                        -
    

               -
                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
34.1  

 
          34.1                      -    

               
46.0  

             
46.0                  -                   

40.0  
           
40.0                  -    

              
585.0  

         
585.0                      -       

           613.3  
           
613.3                  -                 

936.2  
         
936.2                  -    

   ხარჯები           
550.9  

         
550.9                      -                  

567.3  
           
567.3                  -                  

896.3  
         
896.3                  -    

      სუბსიდიები           
549.9  

         
549.9                  

566.9  
           
566.9                 

896.3  
         
896.3    

      სოციალური უზრუნველყოფა     
          0.9  

             
0.9                      

0.5  
               
0.5                        -

    
               -

      

      სხვა ხარჯები               
0.1  

             
0.1                        -

                            -
     

               -
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   არაფინანსური აქტივების ზრდა             
34.1  

           
34.1                    

46.0  
             
46.0                   

40.0  
           
40.0    

 05 02 02         სახელოვნებო განათლების
ხელშეწყობა

 
         184.7  

         
184.7                      -                  

192.4  
           
192.4                  -                 

230.0  
         
230.0                  -    

   ხარჯები           
184.7  

         
184.7                      -                  

192.4  
           
192.4                  -                 

230.0  
         
230.0                  -    

      სუბსიდიები           
184.7  

         
184.7                  

192.4  
           
192.4           

      230.0  
         
230.0    

 05 02 03  კაპიტალური დაბანდებები კულტურის
სფეროში

                 -
    

                -
                        -                  

300.7  
               
8.7            292.0            

1,186.9  
 

          83.6          1,103.4  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
                      

300.7  
               
8.7            292.0            

1,186.9  
           
83.6          1,103.4  

 05 02 04      რელიგიური ორგანიზაციების
ხელშეწყობა

            
40.0  

           
40.0                      -                    

40.0  
             
40.0                  -                   

40.0  
           
40.0                  -    

   ხარჯები             
40.0  

   
        40.0                      -                    

40.0  
             
40.0                  -                   

40.0  
           
40.0                  -    

      სუბსიდიები             
40.0  

           
40.0                    

40.0  
    

         40.0                   
40.0  

           
40.0    

 05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა               
7.0  

             
7.0                      -                      

6.4  
               
6.4                  -           

        38.5  
           
38.5                  -    

   ხარჯები               
7.0  

             
7.0                      -                      

6.4  
               
6.4                  -                   

38.5  
           
38.5                  -    

      სუბსიდიები               
7.0  

             
7.0                      

6.4  
               
6.4                   

38.5  
           
38.5    

 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა

       
1,127.4  

  
       845.1                 282.3  

          
2,835.4  

           
949.4         1,886.0            

1,357.6  
      

1,187.6             170.0  

   ხარჯები           
845.1  

         
845.1                      -               

2,834.6  
    

       948.6         1,886.0            
1,270.7  

      
1,100.7             170.0  

      საქონელი და მომსახურება             
21.0  

           
21.0                      -                    

25.2  
             
25.2                  -       

             21.0  
           
21.0                  -    

      სუბსიდიები           
206.8  

         
206.8                      -                  

199.7  
           
199.7                  -                 

222.6  
         
222.6                   -    

      გრანტები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                   
10.0  

           
10.0                  -     

      სოციალური უზრუნველყოფა           
382.2  

         
382.2                      -                  

451.6  
           
451.6                  -                 

511.7  
         
511.7                  -    

      სხვა ხარჯები        
   235.1   

         
235.1                      -               

2,158.1  
           
272.1         1,886.0               

505.4  
         
335.4             170.0  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
282.3  

                -
                   282.3                    

0.8  
               
0.8                  -                   

86.9  
           
86.9                  -    

 06 01    ჯანმრთელობის დაცვა           
421.5  

         
139.2                 282.3         

       140.2  
           
140.2                  -                 

231.2  
         
231.2                  -    

   ხარჯები           
139.2  

         
139.2                      -                  

139.4  
           
139.4                  -       

           144.3  
         
144.3                  -    

      საქონელი და მომსახურება                  -
    

                -
                        -                      

7.8  
               
7.8                  -                        -

    
               -

                    -    

      სუბსიდიები           
137.9  

         
137.9                      -                  

131.1  
           
131.1                  -                 

144.3  
         
144.3                  -    
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      სოციალური უზრუნველყოფა               
1.3  

             
1.3                      -                      

0.6  
               
0.6                  -                        -

    
               -

                    -     

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
282.3  

                -
                   282.3                    

0.8  
               
0.8                  -                   

86.9  
           
86.9                  -    

 06 01 01       საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

          
139.2  

         
139.2                      -                  

132.4  
           
132.4                  -                 

145.3  
         
145.3                  -    

   ხარჯები           
139.2  

         
139.2                      -                  

131.6  
           
131.6                  -                 

144.3  
         
144.3                  -    

      სუბსიდიები           
137.9  

          137.9
                  

131.1  
           
131.1                 

144.3  
         
144.3    

      სოციალური უზრუნველყოფა               
1.3  

             
1.3                      

0.6  
               
0.6                        -

        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                  -
                          

0.8  
               
0.8                     

1.0  
             
1.0    

 06 01 02       ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-
რეაბილიტაცია

          
282.3  

                -
                    282.3                    

7.8  
               
7.8                  -                   

85.9  
           
85.9                  -    

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -       

               7.8  
               
7.8                  -                        -

    
               -

                    -    

      საქონელი და მომსახურება                  -
    

                -
                        -                  

    7.8  
               
7.8                  -                        -

    
               -

                    -    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა           
282.3                   282.3                      -

                       
85.9  

    
       85.9    

 06 02    სოციალური დაცვა           
705.9  

         
705.9                      -               

2,695.2  
           
809.2         1,886.0            

1,126.4  
         
956.4             170.0  

   ხარჯები            705.9
  

         
705.9                      -               

2,695.2  
           
809.2         1,886.0            

1,126.4  
         
956.4             170.0  

      საქონელი და მომსახურება             
21.0  

           
21.0                      -                    

17.5  
             
17.5                  -                   

21.0  
           
21.0                  -    

      სუბსიდიები             
68.9  

           
68.9                      -                    

68.6  
  

           68.6                  -                   
78.3  

           
78.3                  -    

      გრანტები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                   
10.0  

           
10.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა           
380.9  

         
380.9                      -                  

451.0  
           
451.0                  -          

       511.7  
         
511.7                  -    

      სხვა ხარჯები           
235.1  

         
235.1                      -               

2,158.1  
           
272.1         1,886.0               

505.4  
         
335.4             170.0  

 06 02 01
      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ

დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა
სოციალური დაცვა

            
31.4  

           
31.4                      -                    

29.8  
             
29.8                  -                   

62.4  
      

     62.4                  -    

   ხარჯები             
31.4  

           
31.4                      -                    

29.8  
             
29.8                  -                   

62.4  
           
62.4                  -    

      სხვა ხარჯები             
31.4  

           
31.4                    

29.8  
             
29.8                   

62.4  
           
62.4    

 06 02 02       ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა

          
149.6  

         
149.6                      -                  

143.2  
           
143.2                  -                 

152.0  
         
152.0                  -    

   ხარჯები           
149.6  

         
149.6                      -                  

143.2  
   

        143.2                  -                 
152.0  

         
152.0                  -    

      საქონელი და მომსახურება             
21.0  

           
21.0                      -                    

17.5  
             
17.5                  -                    

21.0  
           
21.0                  -    
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      სოციალური უზრუნველყოფა               
4.6  

             
4.6                      

4.3  
               
4.3                     

5.0  
             
5.0    

      სხვა ხარჯები           
124.0  

         
124.0                  

121.4  
           
121.4                 

126.0  
         
126.0    

 06 02 03
     სამედიცინო კვლევებისა და
სტაციონარული მომსახურების

თანადაფინანსება

          
220.5  

    
     220.5                       -                  

288.9  
           
288.9                  -                 

300.0  
         
300.0                  -    

   ხარჯები           
220.5  

         
220.5                      -             

     288.9   
           
288.9                  -                 

300.0  
         
300.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა           
220.5  

         
220.5                  

288.9  
           
288.9                 

300.0  
 

        300.0    

 06 02 04
 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური
რეაბილიტაციის თანადაფინანსების

პროგრამა

            
48.0  

           
48.0                      -                    

48.0  
             
48.0                  -                    52.5

  
  

         52.5                  -    

   ხარჯები             
48.0  

           
48.0                      -                    

48.0  
             
48.0                  -                   

52.5  
           
52.5                  -     

      სუბსიდიები             
48.0  

           
48.0                    

48.0  
             
48.0                   

52.5  
           
52.5    

 06 02 05  სტუდენტების დახმარების პროგრამა               
7.0  

             
7.0                      -                    

11.0  
             
11.0                  -                 

115.0  
         
115.0                  -    

   ხარჯები               
7.0  

             
7.0                      -                     11.0  

  
           11.0                  -                 

115.0  
         
115.0                  -    

      სხვა ხარჯები               
7.0  

             
7.0                    

11.0  
             
11.0                 

115.0  
          115.0

    

 06 02 06  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო
კვებით უზრუნველყოფა

          
110.7  

         
110.7                      -                  

104.6  
           
104.6                  -                 

121.5  
         
121.5                  -     

   ხარჯები           
110.7  

         
110.7                      -                  

104.6  
           
104.6                  -                 

121.5  
         
121.5                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა            110.7
  

         
110.7                  

104.6  
           
104.6                 

121.5  
         
121.5    

 06 02 07         იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დახმარების პროგრამა

            
12.6  

           
12.6  

                   - 
   

 
              12.3  

             
12.3                  -                   

13.0  
           
13.0                  -    

   ხარჯები             
12.6  

           
12.6                      -                    

12.3  
             
12.3                  -                   

13.0  
           
13.0                  -    

      სხვა ხარჯები             
12.6  

           
12.6                    

12.3  
             
12.3                   

13.0  
           
13.0    

 06 02 08  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი
ოჯახების დახმარების პროგრამა

              
4.5  

             
4.5                      -                      

4.1  
               
4.1                  -                     

5.0  
             
5.0                  -    

   ხარჯები               
4.5  

             
4.5                      -                      

4.1  
               
4.1                  -                     

5.0  
             
5.0                  -    

      სხვა ხარჯები   
            4.5  

             
4.5                      

4.1  
               
4.1                     

5.0  
             
5.0    

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი

თავშესაფრით უზრუნველყოფის
პროგრამა

    
        20.3  

           
20.3                      -                    

31.3  
             
31.3                  -                   

30.0  
           
30.0                  -    

   ხარჯები             
20.3  

           
20.3                      -                    

31.3  
             
31.3                  -                   

30.0  
           
30.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა                  -
                          

6.9  
                6.9

                   
30.0  

           
30.0    
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      სხვა ხარჯები             
20.3  

           
20.3                    

24.4  
             
24.4                        -

    
               -

      

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

თბობის სეზონთან დაკავშირებით
ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი
აირის ღირებულების თანადაფინანსება

            
31.7  

           
31.7                      -                    

36.4  
             
36.4                  -                    

40.0  
           
40.0                  -    

   ხარჯები             
31.7  

           
31.7                      -                    

36.4  
             
36.4                  -                   

40.0  
   

        40.0                  -    

      სოციალური უზრუნველყოფა             
31.7  

           
31.7                    

36.4  
             
36.4                   

40.0  
           
40.0    

 06 02 11        100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა
დახმარების პროგრამა

              
1.5  

             
1.5                      -                      

0.5  
               
0.5                  -                     

1.0  
             
1.0                  -    

   ხარჯები               
1.5  

  
           1.5                      -    

                 
0.5  

               
0.5                  -                     

1.0  
             
1.0                  -    

      სხვა ხარჯები               
1.5  

             
1.5         

             0.5  
               
0.5                     

1.0  
             
1.0    

 06 02 12  სარიტუალო ხარჯი               
2.7  

             
2.7                      -                      

2.7  
               
2.7                  -                      

7.0  
             
7.0                  -    

   ხარჯები               
2.7  

             
2.7                      -                      

2.7  
               
2.7                  -                     

7.0  
 

            7.0                  -    

      სხვა ხარჯები               
2.7  

             
2.7                      

2.7  
               
2.7                     

7.0  
             
7.0    

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა
დახმარების პროგრამა

            
39.9  

           
39.9                      -                    

31.9  
             
31.9                  -                   

47.0  
           
47.0                  -    

   ხარჯები             
39.9  

           
39.9                      -                    

31.9  
             
31.9                  -                   

47.0  
           
47.0                  -    

      სუბსიდიები             
20.9  

 
          20.9                    

20.6  
             
20.6                   

25.8  
           
25.8    

      სოციალური უზრუნველყოფა             
13.3  

           
13.3                      

9.9  
               
9.9                 

  15.2  
 

          15.2    

      სხვა ხარჯები               
5.6  

             
5.6                      

1.4  
               
1.4                     

6.0  
             
6.0    

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზარალებული
ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების

პროგრამა

            
25.4  

           
25.4                      -               

1,950.5  
             
64.5         1,886.0               

170.0  
               -

               170.0  

   ხარჯები             
25.4  

           
25.4                      -               

1,950.5  
             
64.5         1,886.0               

170.0  
               -

               170.0  

      სხვა ხარჯები              25.4
  

           
25.4               

1,950.5  
             
64.5         1,886.0               

170.0               170.0  

 06 02 15  სოციალური მიზნების მქონე პროექტების
თანადაფინანსება

                 -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                   
10.0  

           
10.0                  -    

   ხარჯები                  -
    

                -
                        -                        -

    
                  -

                    -                   
10.0  

           
10.0                  -    

      გრანტები                  -
                            -

                       
10.0  

           
10.0    
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“

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია
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