
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა 2017 წლის წლის 28 დეკემბრის N57 დადგენილებით. 

დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები განსაზღვრული იქნა 8884.4 ათასი ლარით. 

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცესში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  ბიუჯეტში 

შეტანილი ცვლილებების შედეგად  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტის გეგმები 

შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში გაიზარდა და შეადგინა 15606.2 ათასი ლარი. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 

ათას ლარში 

დასახელება 

2018 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2018 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტიური 

შესრულება 

შემოსავლები 8,884.4 13,810.7 14,141.872 

გადასახადები 2,000.0 2,000.0 2,282.817 

გრანტები 6,543.0 11,206.0 10,821.796 

სხვა შემოსავლები 341.4 604.7 1,037.260 

ხარჯები 7,891.2 7,537.9 7,016.388 

შრომის ანაზღაურება 1,561.0 1,427.2 1,374.718 

საქონელი და მომსახურება 2,601.4 1,541.0 1,328.817 

პროცენტი 123.3 123.3 105.2 

სუბსიდიები 2,965.7 3,817.7 3,594.803 

გრანტები 0.0 13.2 13.200 

სოციალური უზრუნველყოფა 469.8 497.4 529.647 

სხვა ხარჯები 170.0 118.0 70.033 

საოპერაციო სალდო 993.2 6,272.8 7,125.484 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 842.5 7,851.1 4,046.952 

ზრდა  842.5 7,917.6 4,115.855 

კლება 0.0 66.5 68.903 

მთლიანი სალდო 150.7 -1,578.4 3,078.532 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 -1,729.1 2,920.502 

ზრდა 0.0 0.0 3,834.597 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 3,834.597 

კლება 0.0 1,729.1 914.095 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 1,729.1 914.095 

ვალდებულებების ცვლილება -150.7 -150.7 -158.030 

კლება 150.7 150.7 158.030 

საშინაო 150.7 150.7 158.030 

ბალანსი 0.000 0.000 0.000 

 



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის შემოსულობები 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა 

იყო 13877.2 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 14210.8 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 102 

პროცენტით: შემოსავლების გეგმა - 13810.7 ათასი ლარი, შესრულება - 14141.9 ათასი ლარი. 

არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა იყო - 66.5 ათასი ლარი, შესრულებამ 

შეადგინა - 68.9 ათასი ლარი. მათ შორის შემოსავლები სახეების მიხედვით: 

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა იყო 2000.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 2282.8 

ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 114 პროცენტით. სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 

604.7  ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1037.3 ათასი ლარი, გეგმის შესრულებამ შეადგინა 172 

პროცენტი. გრანტების დაზუსტებული გეგმა იყო 11206.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 10821.8 

ათასი ლარი. 

წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 1729.1 

ათას ლარს, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის 

ცვლილებების დროს. ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 4649.6 ათასი 

ლარი.  

ათას ლარში 

დასახელება კოდი 

2018 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2018 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტიური 

შესრულება 

შესრულება 

%-ში 

შემოსულობები   8,884.400 13,877.185 14,210.776 102% 

შემოსავლები 1 8,884.400 13,810.685 14,141.872 102% 

არაფინანსური აქტივების კლება 31 0.000 66.500 68.903 104% 

შემოსავლები 1 8,884.400 13,810.685 14,141.872 102% 

გადასახადები 11 2,000.000 2,000.000 2,282.817 114% 

საშემოსავლო გადასახადი   750.000 750.000 749.714   

ქონების გადასახადი 113 1,250.000 1,250.000 1,533.102 123% 

საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)         
113111 

230.000 230.000 530.388 
231% 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
113113 

0.000 0.000 7.883 
  

ეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენებულ 

ქონებაზე 

1131131 

0.000 0.000 0.061 

  

არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენებულ 

უძრავ ქონებაზე 

1131132 

0.000 0.000 7.822 

  

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                
113114 

940.000 940.000 934.782 
99% 

ფიზიკური პირებიდან 1131141 840.000 840.000 812.176 97% 

იურიდიული 

პირებიდან 
1131142 

100.000 100.000 122.605 
123% 



არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                            
113115 

80.000 80.000 60.050 
75% 

ფიზიკური პირებიდან 1131151 10.000 10.000 18.460 185% 

იურიდიული 

პირებიდან 
1131152 

70.000 70.000 41.589 
59% 

სხვა გადასახადები 

ქონებაზე 
1136 

0.000 0.000 0.000 
  

გრანტები 13 6,543.000 11,205.985 10,821.796 97% 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან და სხვა 

ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული 

გრანტები 

131 0.000 0.000 0.000   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 
133 6,543.000 11,205.985 10,821.796 97% 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ტრანსფერები 
1311 

6,543.000 6,543.000 6,543.000 
100% 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 
  

6,323.000 6,323.000 6,323.000 
100% 

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

  

220.000 220.000 220.000 

100% 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და სხვა 

მიმდინარე ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად   

  0.000 0.000 0.000   

ფონდებიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერები 
1312 

0.000 4,662.985 4,278.796 
92% 

 რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი  

  

0.000 4,662.985 3,834.597 

82% 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
  

0.000 0.000 0.000 
  

პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდი 
  

0.000 0.000 0.000 
  

მთავრობის სარეზერვო 

ფონდი 
  

0.000 0.000 0.000 
  

სხვა   
0.000 0.000 444.199   

სხვა შემოსავლები 14 341.400 604.700 1,037.260 172% 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 156.400 254.200 420.397 165% 

პროცენტები 1411 70.000 167.800 226.420 135% 

რენტა 1415 86.400 86.400 193.977 225% 

მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისათვის                      
14151 40.000 40.000 118.859 297% 



შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და 

სხვა) გადაცემიდან 

14154 46.400 46.400 75.119 162% 

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 
142 35.000 89.100 217.535 244% 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და გადასახდელები 
1422 

35.000 88.100 209.198 
237% 

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 15.000 30.600 49.285 161% 

საჯარო ინფორმაციის 

ასლის გადაღების მოსაკრებელი   
14229 0.000 0.000 0.014   

სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 

142212 0.000 0.000 1.200   

სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებელი 
142213 0.000 37.500 124.500   

ადგილობრივი 

მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  

142214 20.000 20.000 33.379 167% 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

მოსაკრებელი  

142299 0.000 0.000 0.820   

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 

1423 

0.000 1.000 8.337 

  

შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან 
14232 0.000 1.000 8.337   

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები  
143 150.000 223.500 341.461 153% 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 
144 0.000 0.000 8.429   

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

145 0.000 37.900 49.437   

არაფინანსური აქტივების კლება 31 0.000 66.500 68.903 104% 

ძირითადი აქტივები 311 0.000 66.500 66.565 100% 

არაწარმოებული აქტივები 314 0.000 0.000 2.338   

მიწა 3141 0.000 0.000 2.338   

 

 

 

 



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული 

კლასიფიკაციის მიხედვით 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის გადასახდელების (ხარჯების) გეგმა იყო 15606.2 

ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 11290.3 ათასი ლარი,  გეგმა შესრულდა 72 პროცენტით.  

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1427.2 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1374.7 ათასი ლარი, რაც 

გეგმიური მაჩვენებლის 96 პროცენტს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო 

შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 19.6 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 12.2 პროცენტს 

შეადგენს. 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1541.0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1328.8 ათასი ლარი, რაც 

გეგმიური მაჩვენებლის 86 პროცენტს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო 

შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 18.9 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 11.7 პროცენტს 

შეადგენს. 

„საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების 

მიხედვით გაწეული დანაჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: 

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 198.1 ათასი ლარი; 

- მივლინებები - 8.7 ათასი ლარი; 

- ოფისის ხარჯები - 213.5 ათასი ლარი; 

- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 15.2 ათასი ლარი; 

- სამედიცინო ხარჯები - 2.0 ათასი ლარი; 

- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები - 2.1 ათასი ლარი; 

- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 

114.3 ათასი ლარი; 

- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 775.0 ათასი ლარი. 

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 123.3 

ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 105.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85 

პროცენტს შეადგენს. პროცენტის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 

1.5 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი 

გადასახდელების - 0.9 პროცენტს შეადგენს. 

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3817.7 

ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3594.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94 

პროცენტს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო 

შესრულების 51.2 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული 

მთლიანი გადასახდელების - 31.8 პროცენტს შეადგენს. 



„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 13.2 ათასი 

ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 100 პროცენტს შეადგენს, ხოლო ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.1 პროცენტია. 

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ 

შეადგინა 529.6  ათასი ლარი. „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის საკასო შესრულება 

„ხარჯების“ საკასო შესრულების 7.5 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 4.7 პროცენტს შეადგენს. 

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა  118.0 

ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 70.0  ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59 

პროცენტს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო 

შესრულების 1.0 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული 

მთლიანი გადასახდელების - 0.6 პროცენტს შეადგენს. 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა  7917.6 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4115.9  ათასი ლარი, რაც 

გეგმიური მაჩვენებლის 52 პროცენტს შეადგენს. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 

საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 58 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 36 პროცენტს შეადგენს. 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას 2018 წლის ბიუჯეტიდან 

მოხმარდა  158.0 ათასი ლარი.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ 

საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 5.0 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სტიქიით 

დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. 
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დასახელება 

2018 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2018 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტიური 

შესრულება 

შესრულება 

%-ში 

  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 8,884.4 15,606.2 11,290.274 72% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 142.0 115.0 153.000 133% 

  ხარჯები 7,891.2 7,537.9 7,016.388 93% 

  შრომის ანაზღაურება 1,561.0 1,427.2 1,374.718 96% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 842.5 7,917.6 4,115.855 52% 

  ვალდებულებების კლება  150.7 150.7 158.030 105% 

01 00 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2,918.3 2,519.8 2,106.456 84% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 136.0 109.0 142.000 130% 

  ხარჯები 2,795.9 2,246.4 1,975.785 88% 

  შრომის ანაზღაურება 1,485.0 1,358.2 1,312.573 97% 



  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.4 263.4 130.671 50% 

  ვალდებულებების კლება  10.0 10.0     

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 595.0 630.9 555.339 88% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 13.0 13.000 100% 

  ხარჯები 585.0 583.4 549.411 94% 

  შრომის ანაზღაურება 345.0 386.6 384.945 100% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 47.5 5.928 12% 

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,153.3 1,803.9 1,551.117 86% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 116.0 96.0 129.000 134% 

  ხარჯები 2,050.9 1,588.0 1,426.374 90% 

  შრომის ანაზღაურება 1,140.0 971.6 927.628 95% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.4 215.9 124.743 58% 

01 03 სარეზერვო ფონდი 160.0 75.0     

  ხარჯები 160.0 75.0     

01 04 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

10.0 10.0     

  ვალდებულებების კლება  10.0 10.0     

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
112.0 109.2 90.583 83% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 11.000 183% 

  ხარჯები 112.0 109.2 90.583 83% 

  შრომის ანაზღაურება 76.0 69.0 62.145 90% 

02 03 
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
112.0 109.2 90.583 83% 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 11.000 183% 

  ხარჯები 112.0 109.2 90.583 83% 

  შრომის ანაზღაურება 76.0 69.0 62.145 90% 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 
2,429.1 8,942.5 5,425.576 61% 

  ხარჯები 1,558.3 1,664.5 1,620.638 97% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 730.1 7,137.3 3,646.908 51% 

  ვალდებულებების კლება  140.7 140.7 158.0 112% 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

602.6 3,705.9 2,520.079 68% 

  ხარჯები 21.5 21.5 13.432 62% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.1 3,621.4 2,435.815 67% 

  ვალდებულებების კლება  63.0 63.0 70.8 112% 

03 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია 

1,691.5 4,878.0 2,559.129 52% 

  ხარჯები 1,401.8 1,643.0 1,607.206 98% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 212.0 3,157.3 864.725 27% 

  ვალდებულებების კლება  77.7 77.7 87.2 112% 



03 02 02 
წყლის სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები 
302.5 688.3 331.284 48% 

  ხარჯები 212.8 32.8 22.914 70% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 577.8 221.172 38% 

  ვალდებულებების კლება  77.7 77.7 87.2 112% 

03 02 03 
გარე განათების მოწყობა-

რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 
520.0 773.4 701.832 91% 

  ხარჯები 520.0 707.4 701.832 99% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   66.0     

03 02 

04 
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 829.0 617.0 518.032 84% 

  ხარჯები 669.0 109.0 106.256 97% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.0 508.0 411.8   

03 02 05 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

40.0 2,005.5 214.2 11% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 2,005.5 214.190 11% 

03 02 06 ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი   793.8 793.791   

  ხარჯები   793.8 776.2   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა     17.587   

03 03 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 
135.0 358.6 346.367 97% 

  ხარჯები 135.0     #DIV/0! 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   358.6 346.367 97% 

04 00 განათლება 1,575.0 2,332.0 2,141.972 92% 

  ხარჯები 1,575.0 1,860.1 1,814.742 98% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   471.9 327.230 69% 

04 01 სკოლამდელი განათლება 1,500.0 2,321.9 2,131.873 92% 

  ხარჯები 1,500.0 1,850.0 1,804.643 98% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   471.9 327.230   

04 03 
პროფესიული განათლების 

ხელშეწყობა 
75.0 10.1 10.099 100% 

  ხარჯები 75.0 10.1 10.099 100% 

05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და 

სპორტი 

1,237.0 1,040.0 920.587 89% 

  ხარჯები 1,237.0 995.0 909.540 91% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   45.0 11.046 25% 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 560.0 717.2 646.609 90% 

  ხარჯები 560.0 717.2 635.563 89% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა     11.046 #DIV/0! 

05 01 01 
სპორტული ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
560.0 717.2 646.609 90% 

  ხარჯები 560.0 717.2 635.563 89% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა     11.046 #DIV/0! 



05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
647.0 292.8 243.978 83% 

  ხარჯები 647.0 247.8 243.978 98% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   45.0     

05 02 01 
კულტურის ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
637.0 279.8 232.014 83% 

  ხარჯები 637.0 234.8 232.014 99% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა   45.0     

05 02 02 
კულტურული ღონისძიებების 

ხელშეწყობა 
10.0 13.0 11.964 92% 

  ხარჯები 10.0 13.0 11.964 92% 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
30.0 30.0 30.000 100% 

  ხარჯები 30.0 30.0 30.000 100% 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური უზრუნველყოფა 
613.0 662.6 605.101 91% 

  ხარჯები 613.0 662.6 605.101 91% 

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 106.0 106.0 105.965 100% 

  ხარჯები 106.0 106.0 105.965 100% 

06 02 სოციალური პროგრამები 507.0 556.6 499.136 90% 

  ხარჯები 507.0 556.6 499.136 90% 

06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 20.0 35.9 34.410 96% 

  ხარჯები 20.0 35.9 34.410 96% 

06 02 

02 

სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის დახმარება 
277.0 301.7 251.968 84% 

  ხარჯები 277.0 301.7 251.968 84% 

06 02 03 
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს 

დაფინანსება 
90.0 90.0 87.308 97% 

  ხარჯები 90.0 90.0 87.308 97% 

06 02 

04 

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური 

დაცვა 
115.0 124.0 123.700 100% 

  ხარჯები 115.0 124.0 123.700 100% 

06 02 

05 
სარიტუალო ხარჯები 5.0 5.0 1.750 35% 

  ხარჯები 5.0 5.0 1.750 35% 

 

 

 

 

 

 



წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შესახებ 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი) 

 

1. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 

 

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების 

ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

02 03 

ქვეყნის 

თავდაცვისუნა

რიანობის 

ამაღლების 

ხელშეწყობა 

112,0 109.2 90.6 83  

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება 

მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და 

სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 

 

დასახული საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის 

მაქსიმალური შესრულება 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული შესრულებული 

გეგმა  

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აღრიცხული უფროსკლასელი მოსწავლეები 

2. გეგმით გათვალისწინებული გაწვეული წვევამდელების რაოდენობა 

 

 

 

 



2. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 

03 00) 

2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

03 01 

საგზაო 

ინფრასტრუქტ

ურის 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

და მოვლა-

შენახვა 

602.6 3705.9 2520.1 68  

 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული 

რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის 

შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების 

რეაბილიტაცია. 
დასახული საბოლოო შედეგები: შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია; მგზავრთა კომფორტული 

და უსაფრთხო გადაადგილება; 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: რეაბილიტირებული შიდა სასოფლო გზები 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

1. მუნიციპალიტეტის სოფლებში შეკეთდა და მოეწყო ა/საფარით გზები. 

2. შეძენილი იქნა მომდევნო წლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით განსახორციელებლი 

პროექტების სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

03 02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტ

ურის 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

და მოვლა-

შენახვა 

1691.5 4878.0 2559.1 52  

03 02 02 

წყლის 

სისტემების 

რეაბილიტაცია 

და 

ექსპლოატაცია 

302.5 688.3 331.3 48  

03 02 03 

გარე 

განათების 

რეაბილიტაცია 

და 

ექსპლოატაცია 

520.0 773.4 701.8 91  

03 02 04 

გარემოს 

დაცვითი 

ღონისძიებები 

829.0 617.0 518.0 84  

03 02 05 

სარწყავი 

არხების და 

ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების 

მოწყობა, 

რეაბილიტაცია 

და 

ექსპლოატაცია 

40.0 2005.5 214.2 11  

03 02 06 

ა(ა)იპ 

ლაგოდეხის 

სერვის 

ცენტრი 

 793.8 793.8 100  

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  

ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსება. 

 

დასახული შუალედური შედეგები: განათებული მუნიციპალიტეტი; გაუმჯობესებული 

სანიტარული პირობები; გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; 

 

მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების ქსელის 

მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის სოფლების გასანათებელ უბნებში ახალი სანათების მოწყობა. 



მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. მუნიციპალიტეტის 

სოფლებში არსებული მოვლილი სასმელი წყლის მაგისტრალები. 

 

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

1. ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; 

2. გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; 

3. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; 

 

 

2.3 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

03 03 

მუნიციპალიტ

ეტის 

კეთილმოწყობ

ის 

ღონისძიებები 

135.0 358.6 346.4 97  

 03 03 02 

ქ.ლაგოდეხში 

სკვერის 

მოწყობა 

135.0 358.6 346.,4 97  

 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: აღნიშნული პროგრამით დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, 

ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა. 
 

დასახული საბოლოო შედეგები: ქალაქში არსებული სკვერების გამწვანება და მოვლა-პატრონობა. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: ქალაქში არსებული გამწვანებული და მოვლილი სკვერები. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

1. ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე; 

2. მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები; 

 

 

3. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

 

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
 

3.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 

(პროგრამული კოდი 04 01) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 



ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

04 01 

სკოლამდელი 

განათლების 

დაფინანსება 

1500.0 2321.9 2131.9 92  

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას 

იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული პროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს 

დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. 

 

დასახული საბოლოო შედეგები: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; 

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული საღმზრდელო პროცესი. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: სააღმზრდელო დაწესებულებების არსებულთან შედარებით 

გაუმჯობესებული მდგომარეობა.  

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რამოდენიმე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის 

რეაბილიტაცია. 

2. სააღმზრდელო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი. 

 

 

 

4. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

 

კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 
 

4.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 01) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

05 01 

სპორტის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

560.0 717.2 646.6 90  

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური 



მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა 

სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრობის 

განვიტარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების 

ორგანიზებას. 

 

დასახული საბოლოო შედეგები: ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: განახლებული სპორტული მოედნები; ჩატარებული სპორტული 

ტურნირები.  

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა 

 

 

4.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 02) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

05 02 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

647.0 292.8 244.0 83  

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის 

სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ 

ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის 

კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული 

/გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები. 
 

დასახული საბოლოო შედეგები: მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა 

და შენარჩუნება; მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული 

ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურად ჩართული 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.  

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; 

 

 

 



5. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
 

5.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის 

დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

06 01 
ჯანდაცვის 

პროგრამები 
106.0 106.0 106.0 100  

 

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. 
 

დასახული საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა 

გავრცელებისგან. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: ინფექციური დაავადებებისგან დაცული მოსახლეობა.  

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა. 

2. პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა. 

 

 

5.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 

(პროგრამული კოდი 06 02) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური  

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

06 02 
სოციალური 

პროგრამები 
507.0 556.6 499.1 90  

 



საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე 

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით 

უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და 

სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

 

დასახული საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალურ - 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის 

გაუმჯობესება; 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. 

 

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 

 

1. პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი 

 

ათას ლარებში 

პროგრა 

მული 

კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

დამტკი 

ცებული 

გეგმა 

დაზუს 

ტებული 

გეგმა 

საკასო 

შესრულება 

დაზუსტებული 

გეგმის 

შეფარდება 

დამტკიცებულ 

გეგმასთან (%) 

(4/3) 

საკასო 

შესრულების 

შეფარდება 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან (%) 

(5/4) 

განმარტება იმ 

პროგრამულ 

კოდებზე, რომელთა 

დამტკიცებულ და 

დაზუსტებულ 

მაჩვენებლებს შორის 

შეუსაბამობა 

აღემატება 30% 

განმარტება იმ 

პროგრამულ 

კოდებზე, რომელთა 

დაზუსტებულ და 

საკასო მაჩვენებლებს 

შორის შეუსაბამობა 

აღემატება 15% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

მხარჯავი 

დაწესებულების 

მთლიანი ასიგნებები  8884.4  15606.2  11290.3 175 72 

  

01 00  

წარმომადგენლობით

ი და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების 

დაფინანსება 

2918.3 2519.8 2106.5 86 84  

 

02 00  

თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

უსაფრთხოება 

112.0 109.2 90.6 98 83  

 

 03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია 

2429.1 8942.5 5425.6 368 61 

სხვაობა 

გამოწვეული 

წლის 

განმავლობაში 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

ინფრასტრუქტურ

ული ობიექტების 

მშენებლობა-

რეაბილიტაციისთ

ვის თანხის 

დამატებით 

გამოყოფით  

 

04 00 განათლება 1575.0 2332.0 2142.0 148 92 

სხვაობა 

გამოწვეული 

წლის 

განმავლობაში 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

ინფრასტრუქტურ

ული ობიექტების 

მშენებლობა-

რეაბილიტაციისთ

ვის თანხის 

დამატებით 

გამოყოფით 

 

05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და 

სპორტი 

1237.0 1040.0 920.6 84 89  

 




