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ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 3 თვის 
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმრათველობის კოდექსი“ 
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე 

პუნქტისა და ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 

დეკემბრის
 №48 84 განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

მიიღო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა :

მუხლი 1.

ცნობად იქნეს მიღებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 3 თვის 

შესრულების ანგარიში დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4 და 

დანართი №5-ის შესაბამისად.

მუხლი 2.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                                       დანართი №1 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2019 წლის 30 აპრილის N48 32 განკარგულებით.

ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების

 ა ნ გ ა რ ი შ ი

                

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე 

მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, რაც აუცილებელი წინა პირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის განვითარება.

                  2019 წლის 3 თვის  შესრულების მოკლე მიმოხილვა  

2019 წლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   შემოსულობების   3 თვის გეგმა 

შეადგენს 1825.1 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია  1648.5 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებულია 90.4%.-ით.  ბიუჯეტის  3 თვის გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენს 

4831.2 ათას ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 2336.8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 

48.4%-ით. არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 819.3 ათასი ლარი. კლებამ 0,4 ათასი 

ლარი.  ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 4372.4 ათას ლარს. 3 თვის  

განმავლობაში ნაშთი შემცირდა 688.2  ათასი ლარით და 2019 წლის 1 აპრილის    

მდგომარეობით შეადგინა 3684.2 ათასი ლარი.  

ცალკეული სახეობების მიხედვით შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 

შემდეგნაირად: 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ ღ გ)  გადასახადის 3 

თვის გეგმა შეადგენდა 900,7  ათას ლარს, ფაქტიურედ მიღებულია 788,8 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებულია  87,6%-ით.   

საწარმოთა ქონების გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა.  ფაქტიურად  

შემოსულია 125,4 ათასი ლარი.   სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის 

გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად მიღებულია 2,3 ათასი ლარი.   



არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის  3 თვის გეგმა შეადგენს 75,0  

ათას ლარს, ფაქტიურად  შემოსულია  1,6  ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 2,2%-ით. 

სხვა შემოსავლები 3 თვის   გეგმით გათვალისწინებული იყო 279,1 ათასი ლარი. 

ფაქტიურად  შემოსულია 167,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 59,9%--ით. აქედან, 

შემოსავალი საკუთრებიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 258,8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 

შემოსულია 21,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 8,5%-ით. მ.შ. ბუნებრივი რესურსებით  

სარგებლობის მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 240,3 ათასი ლარი.  ფაქტიურად 

შემოსულია 10,0 ათასი ლარი.  გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 4,2%-ით. შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, შემოსულია 

0,3 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად 

შემოსულია 1,3 ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3 

თვის  გეგმით გათვალისწინებული იყო 6,3 ათასი ლარი, შემოსულია 5,5 ათასი ლარი, გეგმა 

შესრულებულია 87,3 %-ით.

 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტის 3 თვის  გეგმა შეადგენდა 12,5 

ათას ლარს. ფაქტიურად შემოსულია 11,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 92,8%-ით. 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების 3 თვის გეგმა შეადგენდა  

2,5 ათას ლარს, ფაქტიურედ შემოსულია 0,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 24,0%-ით. 

ჯარიმებითა და სანქციებით მიღებული შემოსავალი 3 თვის გეგმით 

გათვალისწინებული იყო 17,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად  შემოსულია  9,1 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებულია 52,0%-ით. 

შემოსავალი  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან 3 თვის 

გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა. ფაქტიურად შემოსულია 128,8 ათასი ლარი. მათ 

შორის შემოსავალი ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოდან 111,8 ათასი ლარი და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან 17,0 

ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,5 ათას ლარს. 

ფაქტიურად შემოსავალი 3 თვეში მიღებულია 0,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 5,4 %-

ით.  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   მისაღები  ტრანსფერის 3 თვის  გეგმა შეადგენდა 562,8 ათას 

ლარს. მიღებულია სრულად.  მათ შორის  მიზნობრივი ტრანსფერი 37,5  ათას ლარი და 

სპეციალური ტანსფერი 475,2 ათასი ლარი (რომელიც გამოეყო მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო 



ბიუჯეტიდან, საწარმოთა ქონების გადასახადის დანაკლისის შევსების მიზნით) მიმდინარე 

ღონისძიებებისათვის.

 წლის დასაწყისისათვის არსებული  და ხარჯების დასაფარავად მიმართულმა ნაშთმა 

2019 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით შეადგენა 4372,4 ათასი ლარი. 3 თვის განმავლობაში 

ფინანსური აქტივები შემცირდა 688,2 ათასი ლარით და 2019 წლის 1 აპრილის   

მდგომარეობით შეადგინა 3684,2  ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის  დაზუსტებული გეგმა გადასახდელების 

ნაწილში შეადგენს 4831,2 ათას ლარს. ფაქტიურად გახარჯულია 2336,8 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებული 48,4%-ით. ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით გადასახდელების  3 

თვის  შესრულება შემდეგნაირია: 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დასაფინანსებლად 3 თვის გეგმით 

გათვალისწინებულია 642,9 ათასი ლარი. ფაქტიურად  გახარჯულია 500,8ათასი ლარი.  გეგმა 

შესრულებულია 77,9%-ით.  მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს ხარჯების 

დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 117,7 ათასი ლარი, გახარჯულია 111,6 

ათასი ლარი.  აღმასრულებელი ორგანოს ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმით 

გათვალისწინებული იყო 522,8 ათასი ლარი, გახარჯულია 388,9 ათასი ლარი.  მათ შორის 8,6 

ათასი ლარი გახარჯულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1213 

განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთიდან. სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 

სტიქიით დაზიანებული  ადმინისტრაციული შენობის სახურავებს. 0,5 ათასი ლარით 

დაფინასდა საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის ხარჯი. 4,2 ათასი ლარი მთავრობის  2018 

წლის 26 ივლისის N1436 განკარგულების ნაშთიდან, მიმდინარე ღონისძიებებისათვის. 

 ფულადი ჯილდოები გადაეცათ წარმატებულ სპორტსმენებს ლევან ბაბუხადიას და 

დავით ცქიფურიშვილს თითოეულს 0,2-0,2 ათასი ლარის ოდენობით; 0,3 ათასი ლარის 

ფულადი ჯილდო გადაეცა დამსახურებულ სპორტსმენს ვაჟა მერკვილაძეს, 70 წლისთავის 

იუბილესთან დაკავშირებით.    

საქართველოს  შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და 

შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

3 თვის  გეგმით გათვალისწინებული იყო 20,2 ათასი ლარი, ფაქტიურად   გახარჯულია 20,0 

ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 99,0%-ით. ხარჯვა განხორციელდა მიზნობრივი 

დანიშნულების ტრანსფერიდან.



მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი 

გაუმჯობესება. ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. 

საქალაქო ტრანსპორტის სუბსიდირებისათვის 3 თვის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო  

103,9 ათასი ლარი.  გახარჯულია 68.0 ათასი ლარი,  გეგმა შესრულებულია 65,5%-ით.            

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-

შენახვისათვის 3 თვის  გეგმით გათვალისწინებული იყო 1612,0 ათასი ლარი.  გახარჯულია 

566,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 35,2%-ით. მათ შორის 471,9 ათასი ლარი 

გახარჯულია 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის 

ნაშთიდან კურსების, ორპირის, ჯვარისის, საწირის, ძუყნურის, ცუცხვათის, მუხურის, 

ძიროვნისა და ბზიაურის შიდა სასოფლო გზების მოწყობის სამუშაოებისათვის.  

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გახარჯულია 94,7 ათასი ლარი (21,0 ათასი ლარი საინჟინრო 

მონიტორინგის ჯგუფის დაფინანსება, 5,7 ათასი ლარი თანადაფინანსება და 68,0 ათასი ლარი 

საპროექტო სამუშაოებისათვის).

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური 

სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და 

ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 3 თვის  გეგმით 

გათვალისწინებულია 82,0 ათასი ლარი.  გახარჯულია 67,2 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებულია 82,0%-ით.  

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ფარგლებში ხორციელდება 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების 

მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების მოაჯირების, 

სანიაღვრე არხების,შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია, საცხოვრებელი სახლების 

ბინისმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამ პროგრამების განსახორციელებლად 

დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1297,6 ათასი ლარი. გახარჯულია  312,8 

ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 24,1 %-ით.  მათ შორის კომუნალური მეურნეობის 

განვითარების სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 71,9 ათასი ლარი,  გარე განათების 

არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარად 30,3 ათასი ლარი. 

წყალმომარაგების სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 8,3 ათასი ლარი (ხრესილის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  სასმელი წყლის მაგისტრალის საპროექტო).

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვის მიზნით გახარჯულია 103,3 ათასი ლარი. მათ 

შორის 56,3 ათასი ლარი 2018 წლის 03 მაისის N957 განკარგულებიდან, სტიქიის 



საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

კორპურების სახურავების აღდგენა. ამავე მიზნით საკუთარი შემოსავლებიდან გახარჯულია 

44,0 ათასი ლარი, ხოლო 2,9 ათასი ლარი საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დაფინანსების 

მიზნით.

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 

218,7 ათასი ლარი,ფაქტიურად გაიხარჯა 99,1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 45,4%-ით. 

კეთილმოეწყო საწირეში საზოგადოებრივი ცენტრის ეზო და გაიხარჯა 36,7 ათასი ლარი. 

დაფინანსება განხორციელდა მთავრობის 2018 წლის 26 ივლისის N1436 განკარგულების 

ნაშთიდან. 3,9 ათასი ლარი გაიხარჯა სტიქიით დაზიანებული სახურავის შეკეთებისათვის და 

დაფინანსება განხორციელდა მთავრობის 2018 წლის 03 მაისის N957 განკარგულების 

ნაშთიდან. საკუთარი შემოსავლებიდან 2,1 ათასი ლარი  გახარჯულია საინჟინრო 

მონიტორინგის ჯგუფის დაფინანსების მიზნით, ხოლო 56,4 ათასი ლარით დაფინანსდა 

კურორტ ,,ცხრაჯვარის“ განაშენიანების რეგულირების გეგმის წინასაპროექტო კვლევა. 

   სოფლის მხარდასაჭერი პროგრამების  განსახორციელებლად 3 თვის გეგმით 

გათვალისწინებულია 16,4 ათასი ლარი.    ხარჯვა არ განხორციელებულა. 

 განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის 

ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, საახალწლო ღონისძიებებს და სხვა 

მიმდინარე ხარჯებს. საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და 

მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ამ მიზნით  3 თვის  გეგმით  

გათვალისწინებული იყო 492,1  ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 369,2  ათასი ლარი. 

გეგმა შესრულებულია 75,1%-ით. მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

სუბსიდირება 238,4 ათასი ლარი, სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 

76,8 ათასი ლარი(საწირის, სოჩხეთის, ჯვარისის და გურნის საბავშვო ბაღების მოწყობა 73,9 

ათასი ლარი, 2,9 ათასი ლარი საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დაფინანსება), ხოლო 54,0 

ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინასების მიზნით (50,1 ათასი ლარი მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირება და 3,9 ათასი ლარი  საჯარო სკოლების საპროექტო სამუშაოებისათვის).

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და  ეკონომიკური განვითარების 

პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. 

ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი განვითარების 

ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტი 

აგრძელებს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული 



სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად   3 თვის 

დაზუსტებული  გეგმით გათვალისწინებულია  232,1 ათასი ლარი,  გახარჯულია 150,0ათასი 

ლარი. გეგმა შესრულებულია 64,7%-ით. მათ შორის 113,0 ათასი ლარი გახარჯულია ა(ა)იპ 

სპორტული ცენტრის სუბსიდირების მიზნით; 16.1 ათასი ლარი გახარჯულია საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 26 ივლისის N1436 განკარგულების ნაშთიდან და მოეწყო სპორტული 

მოედანი ჩხეიძის ქუჩაზე.   

 კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 3 თვის გეგმით 

გათვალისწინებულია 214,3 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 178,5 ათასი ლარი. გეგმა 

შესრულებულია 83,3%-ით. მათ შორის 162,6 ათასი ლარი ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების 

სუბსიდირებისათვის; 15,1 ათასი ლარი მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1213 

განკარგულების ნაშთიდან, სტიქიით დაზიანებული კულტურის ობიექტების სახურავების 

აღდგენის მიზნით. 0,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს 

შესრულებული სამუშაოების დაფინანსებისათვის, მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 

განკარგულების ნაშთიდან. 

ჯანდაცვის პროგრამების  დაფინანსების მიზნით 3 თვის  გეგმით გათვალისწინებულია 

16,5 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 16.2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 98.2%-

ით. დაფინანსება განხორციელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი 

დანიშნულების ტრანსფერიდან. 

სოციალური პროგრამები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, 

სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 

სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ 

ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული ღონისძიებების  დაფინანსების 

მიზნით 3 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 128.4   ათასი ლარი. 

ფაქტიურად გახარჯულია 103.7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 80.8%-ით. მათ შორის  

ინდივიდიალური დახმარების პროგრამით გაიხარჯა 28,1 ათასი ლარი, ოჯახებისა და 

ბავშვების სოციალური დაცვის მიზნით  გაიხარჯა 13,0 ათასი ლარი, სარიტუალო 

მომსახურება გაეწია გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის ოჯახს და 

გაიხარჯა 0,3 ათასი ლარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული 



ოჯახების დახმარების მიზნით გახარჯულია 12,5 ათასი ლარი, უმწეოთა  უფასო კვებისათვის 

გახარჯულია 8,0 ათასი ლარი. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის მიზნით  გახარჯულია 

0,6 ათასი ლარი; ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინანსების მიზნით 

გახარჯულია 17,4 ათასი ლარი; შეზღუდული შესაძლებლობების მოქალაქეების დახმარების 

მიზნის კი 5,2 ათასი ლარი. ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი დაფინანსდა 2,4 

ათასი ლარით.

სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან 3 თვეში გახარჯულია 11,8 ათასი  ლარი და 

დახმარება გაეწია 32 მოქალაქეს.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                                       დანართი №2 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2019 წლის 30 აპრილის N48 32 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  3 თვის შესრულების ბალანსი

 დასახელება
2019 წლის               

3 თვის გეგმა
2019 წლის 3 თვის 

ფაქტი

1 2 3

I. შემოსავლები 1817.6 1648.1

გადასახადები 975.7 918

სოციალური შენატანები   

გრანტები 562.8 562.8

სხვა შემოსავლები 279.1 167.3

 
II. ხარჯები 2344.9 1517.5

შრომის ანაზღაურება 397.4 371.1
საქონელი და მომსახურება 262.5 189

სუბსიდიები 817.9 736.9
გრანტი 0.5 0.4

სოციალური უზრუნველყოფა 98.7 79
სხვა ხრჯი 767.9 141.1

III. საოპერაციო სალდო -527.3 130.6
   

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2427.4 818.8

ზრდა 2434.9 819.2
კლება 7.5 0.4

 

V. მთლიანი სალდო -2954.7 -688.2

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -2954.7 -688.2

ზრდა 0 0
ვალუტა და დეპოზიტები 0 0

კლება 2954.7 688.2
ვალუტა და დეპოზიტები 2954.7 688.2

VII. ვალდებულების ცვლილება 0 0

ვალუტა და დეპოზიტები 0 0
საშინაო 0 0



კლება 0 0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0 0

VIII. ბალანსი 0 0

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                                       დანართი №3 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2019 წლის 30 აპრილის N48 32 განკარგულებით.                                       

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები (3 თვე)

შემოსულობების  სახეების დასახელება კოდი
2019 წლის   

3 თვის 
გეგმა

 2019 
წლის 3 
თვის  

ფაქტი 

1 2 3 4

შემოსულობები  1,825.1 1,648.5

შემოსავლები 1 1,817.6 1,648.1

არაფინანსური აქტივების კლება 31 7.5 0.4

შემოსავლები 1 1,817.6 1,648.1

გადასახადები 11 975.7 918.1

გადასახადი შემოსავალზე 111 0.0 0.0

ქონების გადასახადი 113 75.0 129.3

 საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)        

113111 0.0 125.4

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 
მიწისა)

113113 0.0 0.0

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე

 0.0 0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

 0.0 0.0

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                               

113114 0.0 2.3

იურიდიულ პირებიდან  0.0 0.4
ფიზიკური პირებიდან  0.0 1.9

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                           

113115 75.0 1.6

იურიდიულ პირებიდან  75.0 0.1
ფიზიკური პირებიდან  0.0 1.5

სხვა გადასახადები ქონებაზე   0.0
სხვა გადასახადები (დ ღ გ)  900.7 788.8

გრანტები 13 562.8 562.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერი

 562.8 562.8

   გამოთანაბრებითი 1311 0.0 0.0
   მიზნობრივი 1311 37.5 37.5
სკოლების რეაბილიტაცია და 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
 50.1 50.1

  სპეციალური 1312 475.2 475.2



კაპიტალური ტრანსფერი    
სხვა შემოსავლები 14 279.1 167.2

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 252.8 21.9

პროცენტები 1411 12.5 11.6

რენტა 1415 240.3 10.3

მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის                     

14151 240.3 10.0

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

14154 0.0 0.3

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   0.0

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია    

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია

142 8.8 7.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 
გადასახდელები

1422 6.3 6.8

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 0.0 1.3

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

 6.3 5.5

არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება

 2.5 0.6

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 17.5 9.1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები

145 0.0 128.8

არაფინანსური აქტივების კლება 31 7.5 0.4

ძირითადი აქტივები  7.5 0.4

  0.0 0.0

არაწარმოებული აქტივები  0.0 0.0
მიწა  0.0 0.0

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                                       დანართი №4 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2019 წლის 30 აპრილის N48 32 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  3 თვე

ხარჯები 4,831.2 2,336.8
ხარჯები 2,396.4 1,517.5
შრომის ანაზღაურება 397.4 371.1

ხელფასი 396.6 370.4

დანამატი 0.8 0.7
საქონელი და მომსახურება 262.5 188.9
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26.9 24.3
    მივლინებები 4.8 2.0
    ოფისის ხარჯები 63.6 36.5
    წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.0 1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-     შენახვის 
ხარჯები 81.7 79.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 84.5 45.9
პროცენტი 51.5 0.0

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე  
51.5 0.0

სუბსიდიები 817.9 736.9

გრანტები 0.5 0.4

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.0 0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.5 0.4
სოციალური უზრუნველყოფა 98.7 79.1

სოციალური დახმარება 87.8 69.6
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 10.9 9.5

სხვა ხარჯები 767.9 141.1
სხვადასხვა ხარჯები 767.9 141.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,434.8 819.3
ძირითადი აქტივები 2,434.8 819.3
შენობა ნაგებობები 2,423.5 816.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 11.3 2.4

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 641.5 500.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა 124.0 0.0
ხარჯები 608.4 491.5

შრომის ანაზღაურება 377.6 351.3



ხელფასი 376.8 350.6

დანამატი 0.8 0.7

საქონელი და მომსახურება 143.5 108.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26.9 24.3
მივლინებები 2.9 1.5
ოფისის ხარჯები 63.6 36.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.0 1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 30.6 29.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19.5 15.6
პროცენტი 51.5 0.0

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 51.5 0.0
გრანტები 0.5 0.4

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.5 0.4
სოციალური უზრუნველყოფა 10.9 9.5

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 10.9 9.5

სხვა ხარჯები 23.4 22.3
სხვადასხვა ხარჯები 23.4 22.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.1 9.0
ძირითადი აქტივები 33.1 9.0
შენობა ნაგებობები 30.1 9.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 3.0 0.0

ვალდებულებების კლება 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0

ტყიბულის საკრებულო 117.7 111.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0
ხარჯები 117.7 111.6

შრომის ანაზღაურება 90.7 87.6
ხელფასი 90.7 87.6

საქონელი და მომსახურება 12.2 10.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11.8 10.1
მივლინებები 0.4 0.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0.4 0.0

სხვა ხარჯები 14.4 13.7

სხვადასხვა ხარჯები  14.4 13.7
ტყიბულის მერია 522.8 388.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 102.0 102.0
ხარჯები 489.7 379.9



შრომის ანაზღაურება 286.9 263.7
ხელფასი 286.1 263.0
დანამატი 0.8 0.7

საქონელი და მომსახურება 131.3 97.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15.1 14.2
მივლინებები 2.5 1.3
ოფისის ხარჯები 63.6 36.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.0 1.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ფიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები 
0.0 0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 30.6 29.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18.5 15.6
პროცენტი 51.5 0.0

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
 0.0

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
51.5 0.0

სუბსიდიები 0.0 0.0
გრანტები 0.5 0.4

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.5 0.4

სოციალური უზრუნველყოფა 10.5 9.5
სოციალური დახმარება 0.0 0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 10.5 9.5

სხვა ხარჯები 9.0 8.6
სხვადასხვა ხარჯები 9.0 8.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.1 9.0
ძირითადი აქტივები 33.1 9.0
შენობა ნაგებობები 30.1 9.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 3.0 0.0

ვალდებულებების კლება 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0

სარეზერვო ფონდი 1.0 0.0
ხარჯები 1.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0
გრანტები 0.0 0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0

სოციალური დახმარება 0.0 0.0



დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0.0 0.0

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 
ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1.5 0.3

ხარჯები 1.5 0.3
საქონელი და მომსახურება 1.5 0.3

მივლინებები 1.5 0.3
თავდაცვის ღონისძიებები 20.2 20.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0
ხარჯები 20.2 20.0
შრომის ანაზღაურება 19.8 19.8

ხელფასი 19.8 19.8

საქონელი და მომსახურება 0.4 0.2
მივლინებები 0.4 0.2
ოფისის ხარჯები 0.0 0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლუატაცია 3,101.1 1,014.6

ხარჯები 1,028.4 340.7
საქონელი და მომსახურება 42.5 30.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.5 30.3
სუბსიდიები 263.0 207.1
სხვა ხარჯები 722.9 103.3

სხვადასხვა ხარჯები 722.9 103.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,072.7 673.9

ძირითადი აქტივები 2,072.7 673.9
შენობა ნაგებობები 2,066.9 673.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5.8 0.0

საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა 103.9 68.0
ხარჯები 103.9 68.0
სუბსიდიები 103.9 68.0

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები 1,612.0 566.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,612.0 566.5
ძირითადი აქტივები 1,612.0 566.5
შენობა ნაგებობები 1,612.0 566.5

ვალდებულებების კლება 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა 5.8 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 0.0



ძირითადი აქტივები 5.8 0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5.8 0.0

დასუფთავების ღონისძიებები 82.0 67.2
ხარჯები 82.0 67.2
სუბსიდიები 82.0 67.2

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა 720.3 103.3
ხარჯები 720.3 103.3
სხვა ხარჯები 720.3 103.3

სხვადასხვა ხარჯები 720.3 103.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0

ძირითადი აქტივები 0.0 0.0
შენობა ნაგებობები 0.0 0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანება 0.0 0.0

კომუნალური მეურნეობის მოვლა-განვითარება 77.1 71.9

ხარჯები 77.1 71.9
სუბსიდიები 77.1 71.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0

ძირითადი აქტივები 0.0 0.0
შენობა ნაგებობები 0.0 0.0
შენობა ნაგებობები 0.0 0.0

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 218.7 99.1
ხარჯები 2.6 0.0
სხვა ხარჯები 2.6 0.0

სხვადასხვა ხარჯები 2.6 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 216.1 99.1

ძირითადი აქტივები 216.1 99.1
შენობა ნაგებობები 216.1 99.1

სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები 16.4 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა  0.0
ხარჯები 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0

ოფისის ხარჯები 0.0 0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 0.0

ძირითადი აქტივები 16.4 0.0

შენობა ნაგებობები 16.4 0.0



მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0

საშინაო 0.0 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები   0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0

წყალმომარაგების სუბსიდირება 222.4 8.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.4 8.3

ძირითადი აქტივები 222.4 8.3

შენობა ნაგებობები 222.4 8.3
გარე განათება 42.5 30.3

ხარჯები 42.5 30.3
საქონელი და მომსახურება 42.5 30.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.5 30.3

შენობა ნაგებობები 0.0 0.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები 492.1 369.2

ხარჯები 321.2 288.1
საქონელი და მომსახურება 73.6 0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის 
ხარჯები 

51.1 50.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 22.5 0.0
სუბსიდიები 247.6 238.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.9 81.1

ძირითადი აქტივები 170.9 81.1
შენობა ნაგებობები 170.9 81.1

ბაგა-ბაღები 248.0 238.4
ხარჯები 247.6 238.0

ოფისის ხარჯები 0.0 0.0
სუბსიდიები 247.6 238.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 0.4

ძირითადი აქტივები 0.4 0.4
შენობა ნაგებობები 0.4 0.4

სკოლამდელიობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 167.0 76.8

ხარჯები 22.5 0.0
საქონელი და მომსახურება 22.5 0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 22.5 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.5 76.8

ძირითადი აქტივები 144.5 76.8
შენობა ნაგებობები 144.5 76.8



ვალდებულებების კლება 0.0 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0

საჯარო სკოლების დაფინანსება 77.1 54.0
ხარჯები 51.1 50.1
საქონელი და მომსახურება 51.1 50.1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები 

51.1 50.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.0 3.9
ძირითადი აქტივები 26.0 3.9
შენობა ნაგებობები 26.0 3.9

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 446.4 328.5
ხარჯები 288.3 273.2
სუბსიდიები 288.3 273.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.1 55.3

ძირითადი აქტივები 158.1 55.3
შენობა ნაგებობები 155.6 52.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 2.5 2.4

ა.(ა.)ი.პ. ,,სპორტული ცენტრი“ 127.8 113.0
ხარჯები 127.8 113.0
სუბსიდიები 127.8 113.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0

შენობა ნაგებობები 0.0 0.0

გრანტები 0.0 0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.0 0.0

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 104.3 37.0

საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.3 37.0

ძირითადი აქტივები 104.3 37.0
შენობა ნაგებობები 104.3 37.0

ა.(ა).ი.პ ,,კულტურის ობიექტების გაერთიანება“ 163.0 162.6

ხარჯები 160.5 160.2
სუბსიდიები 160.5 160.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 2.4

ძირითადი აქტივები 2.5 2.4
შენობა ნაგებობები 0.0 0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 2.5 2.4



კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 51.3 15.9

ხარჯები 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.3 15.9

ძირითადი აქტივები 51.3 15.9
შენობა ნაგებობები 51.3 15.9

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 128.4 103.7
ხარჯები 128.4 103.7
სუბსიდიები 19.0 18.6
სოციალური უზრუნველყოფა 87.8 69.6

სოციალური დახმარება 87.8 69.6
სხვა ხარჯები 21.6 15.5

სხვადასხვა ხარჯები  21.6 15.5
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 16.5 16.2

ხარჯები 16.5 16.2
სუბსიდიები 16.5 16.2

ინდივიდიალური დახმარების პროგრამა 28.2 28.1
ხარჯები 28.2 28.1
სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1

სოციალური დახმარება 25.1 25.1
სხვა ხარჯები 3.1 3.0

სხვადასხვა ხარჯები 3.1 3.0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 16.2 13.0

ხარჯები 16.2 13.0
სოციალური უზრუნველყოფა 16.2 13.0

სოციალური დახმარება 16.2 13.0
სარიტუალო ხარჯები 0.8 0.3

ხარჯები 0.8 0.3
სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.3

სოციალური დახმარება 0.8 0.3

უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო 20.5 8.0

ხარჯები 20.5 8.0
სოციალური უზრუნველყოფა 20.5 8.0

სოციალური დახმარება 20.5 8.0



საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული 
ოჯახების დახმარება 12.5 12.5

ხარჯები 12.5 12.5
სხვა ხარჯები 12.5 12.5

სხვადასხვა ხარჯები 12.5 12.5

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 2.5 0.6

ხარჯები 2.5 0.6
სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.6

სოციალური დახმარება 2.5 0.6
სამედიცინო დახმარების პროგრამა 17.5 17.4

ხარჯები 17.5 17.4
სოციალური უზრუნველყოფა 17.5 17.4

სოციალური დახმარება 17.5 17.4
შშმ პირების სოციალური დაცვა 11.2 5.2

ხარჯები 11.2 5.2
სოციალური უზრუნველყოფა 5.2 5.2

სოციალური დახმარება 5.2 5.2
სახვა ხარჯები 6.0 0.0

სხვადასხვა ხარჯები 6.0 0.0
ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი 2.5 2.4

ხარჯები 2.5 2.4
სუბსიდიები 2.5 2.4
სუბსიდიები 2.5 2.4

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                                       დანართი №5 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2019 წლის 30 აპრილის N48 32 განკარგულებით.

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

კოდი დასახელება
2019 წლის 3 
თვის  გეგმა

2019 წლის 3 თვის 
ფაქტი

1 2 3 4

701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 642.9 500.8

7011

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები

642.9 500.8

70111
აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა

640.4 500.5

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1  

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება  0

70133
საერთო დანიშნულების სხვა 

მომსახურება  0

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში

1.5 0.3

702 თავდაცვა 20.2 20
7021 შეიარაღებული ძალები 20.2 20

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0

7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო 

დაცვა 0 0

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0 0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1721.8 634.5

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, 

მეთევზეობა და მონადირეობა   

70421 სოფლის მეურნეობა 0 0
7045 ტრანსპორტი 1721.8 634.5
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1721.8 634.5
705 გარემოს დაცვა 82 67.2

7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება 82 67.2

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1297.6 312.8
7061 ბინათმშენებლობა 720.4 103.3



7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 77.2 71.8
7063 წყალმომარაგება 222.4 8.3
7066 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 16.4 0
7067 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 218.7 99.1
7064 გარე განათება 42.5 30.3
707 ჯანმრთელობის დაცვა 16.5 16.3
7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0 0

70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების 

მომსახურება 0 0

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 16.5 16.3

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 446.4 328.4

7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 

სფეროში 232.1 149.9

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 214.3 178.5

7083
ტელერადიომაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 0 0

7084
რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 0 0

709 განათლება 492.1 369.2
7091 სკოლამდელი აღზრდა 415 315.2
7092 ზოგადი განათლება 77.1 54
710 სოციალური დაცვა 111.9 87.5
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 20.5 8.0

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 

დაცვა 16.2 13.0

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 75.2 66.5

 სულ 4831.4 2336.7

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


