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დანართი #1 

                    მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

შემოსავლები 
22449.9 22680.9 19311.7 3369.2 19411.8 19411.8 0.0 

გადასახადები 
8770.2 9889.0 9889.0 0.0 8600.0 8600.0 0.0 

გრანტები 
10803.8 8872.9 5503.7 3369.2 6253.8 6253.8 0.0 

სხვა შემოსავლები 
2876.0 3919.0 3919.0 0.0 4558.0 4558.0 0.0 

ხარჯები 
13150.1 13599.6 13550.3 49.2 13573.1 13573.1 0.0 

შრომის ანაზღაურება 
3252.2 2602.0 2602.0 0.0 2616.4 2616.4 0.0 

საქონელი და 

მომსახურება 
2835.4 3133.2 3084.0 49.2 3300.5 3300.5 0.0 

პროცენტი 
84.7 64.5 64.5 0.0 42.9 42.9 0.0 

სუბსიდიები 
5111.6 5805.2 5805.2 0.0 6451.3 6451.3 0.0 

გრანტები 
337.1 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1068.1 928.3 928.3 0.0 783.0 783.0 0.0 

სხვა ხარჯები 
461.0 1021.3 1021.3 0.0 334.0 334.0 0.0 

საოპერაციო სალდო 
9299.8 9081.3 5761.4 3320.0 5838.7 5838.7 0.0 

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
10288.5 11915.1 7683.9 4231.3 5654.7 5654.7 0.0 

ზრდა  
10597.6 12363.9 8132.7 4231.3 6154.7 6154.7 0.0 



დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

კლება 
309.1 448.8 448.8 0.0 500.0 500.0 0.0 

მთლიანი სალდო 
-988.7 -2833.8 -1922.5 -911.3 184.0 184.0 0.0 

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
-1340.4 -3121.1 -2160.1 -961.1 0.0 0.0 0.0 

ზრდა 
767.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 
767.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 
2107.6 3121.1 2160.1 961.1 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 
2107.6 3121.1 2160.1 961.1 0.0     

ვალდებულებების 

ცვლილება 
-351.8 -287.3 -237.6 -49.7 -184.0 -184.0 0.0 

კლება 
351.8 287.3 237.6 49.7 184.0 184.0 0.0 

საშინაო 
351.8 287.3 237.6 49.7 184.0 184.0 0.0 

ბალანსი 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2016 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა  

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

შემოსულობები 
22759.0 23129.7 19760.5 3369.2 19911.8 19911.8 0.0 

შემოსავლები 
22449.9 22680.9 19311.7 3369.2 19411.8 19411.8 0.0 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 
309.1 448.8 448.8 0.0 500.0 500.0 0.0 



დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2016 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა  

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

ფინანსური 

აქტივების კლება (ნაშთის 

გამოკლებით) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების 

ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

გადასახდელები 
24099.5 26250.8 21920.6 4330.3 19911.8 19911.8 0.0 

ხარჯები 
13150.1 13599.6 13550.3 49.2 13573.1 13573.1 0.0 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
10597.6 12363.9 8132.7 4231.3 6154.7 6154.7 0.0 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა (ნაშთის 

გამოკლებით) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების 

კლება 
351.8 287.3 237.6 49.7 184.0 184.0 0.0 

ნაშთის ცვლილება 
-1340.4 -3121.1 -2160.1 -961.1 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

შემოსავლები 
22449.9 22680.9 19311.7 3369.2 19411.8 19411.8 0.0 

გადასახადები 
8770.2 9889.0 9889.0 0.0 8600.0 8600.0 0.0 

გრანტები 
10803.8 8872.9 5503.7 3369.2 6253.8 6253.8 0.0 

სხვა შემოსავლები 
2876.0 3919.0 3919.0 0.0 4558.0 4558.0 0.0 

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 

 

დასახელება 2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 



 

 მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

დასახელება 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 

წლის 

გეგმა 

გრანტები 
10803.8 8872.9 6253.8 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის 

მთავრობიდან მიღებული გრანტები 
0.0 0.0 0.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 
10803.8 8872.9 6253.8 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 
4856.9 5503.7 6253.8 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
4612.5 5253.7 6003.8 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
244.4 250.0 250.0 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 
5946.8 3369.2 0.0 

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხები 

5946.8 3369.2 0.0 

 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

გადასახადები 
8770.2 9889.0 9889.0 0.0 8600.0 8600.0 0.0 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
3570.6 4000.0 4000.0 0.0 3300.0 3300.0 0.0 

ქონების გადასახადი 
5199.5 5889.0 5889.0 0.0 5300.0 5300.0 0.0 

საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
2072.3 2446.0 2446.0 0.0 2100.0 2100.0 0.0 

უცხოურ საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
51.2 52.0 52.0 0.0 45.0 45.0 0.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
28.6 36.0 36.0 0.0 20.0 20.0 0.0 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე 
1870.4 2150.0 2150.0 0.0 1955.0 1955.0 0.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე 
1177.1 1205.0 1205.0 0.0 1180.0 1180.0 0.0 

სხვა გადასახადები 

ქონებაზე 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

დასახელება 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 

წლის 

გეგმა 

სხვა შემოსავლები 
2876.0 3919.0 4558.0 

შემოსავლები საკუთრებიდან 
1019.8 908.2 990.0 

პროცენტები 
307.8 180.0 300.0 

რენტა 
712.0 728.2 690.0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      
549.8 578.2 520.0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
162.2 150.0 170.0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 
986.1 1910.8 2068.0 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 
981.4 1904.8 2063.0 

სანებართვო მოსაკრებელი 
45.5 50.0 100.0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 
1.0 4.0 6.0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 
802.2 1650.8 1757.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  
132.8 200.0 200.0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  
0.0 0.0 0.0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 
4.7 6.0 5.0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 
4.7 6.0 5.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  
853.9 1100.0 1500.0 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 
16.3 0.0 0.0 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 



დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

ხარჯები 
13150.1 13599.6 13550.3 49.2 13573.1 13573.1 0.0 

შრომის 

ანაზღაურება 
3252.2 2602.0 2602.0 0.0 2616.4 2616.4 0.0 

საქონელი და 

მომსახურება 
2835.4 3133.2 3084.0 49.2 3300.5 3300.5 0.0 

პროცენტი 
84.7 64.5 64.5 0.0 42.9 42.9 0.0 

სუბსიდიები 
5111.6 5805.2 5805.2 0.0 6451.3 6451.3 0.0 

გრანტები 
337.1 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
1068.1 928.3 928.3 0.0 783.0 783.0 0.0 

სხვა ხარჯები 
461.0 1021.3 1021.3 0.0 334.0 334.0 0.0 

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 

1) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  

კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 წლის 

გეგმა 

01 00 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
456.8 356.2 15.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება 
0.0 0.0 2.0 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 
8755.7 10227.8 5160.2 

04 00 განათლება 
789.2 1397.8 0.0 

05 00 
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და სპორტი 
594.9 381.1 977.5 

06 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 1.0 1.0 0.0 

 
სულ ჯამი 

10597.6 12363.9 6154.7 

 



2) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 წლის 

გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 
309.1 448.8 500.0 

ძირითადი აქტივები 
93.5 298.8 0.0 

არაწარმოებული აქტივები 
215.6 150.0 500.0 

მიწა 
215.6 150.0 500.0 

 

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c

. 
ko

d
i 

დასახელება 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 წლის 

გეგმა 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 
5252.8 4721.0 4554.9 

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

5168.2 4656.5 4328.0 

70111 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 

5009.3 4323.9 4198.0 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 
158.8 332.6 130.0 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  
84.7 64.5 226.94 

702 თავდაცვა 
181.0 160.9 177.3 

7021 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური 
181.0 160.9 177.3 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 
7718.1 8469.2 4305.0 

70421 სოფლის მეურნეობა 
667.0 109.4 898.5 

70435 
ელექტროენერგეტიკა 0.0 0.0 0.0 



f
u
nq
c

. 
ko

d
i 

დასახელება 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 წლის 

გეგმა 

7045 ტრანსპორტი 
5242.1 7802.5 3406.5 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 
5242.1 7802.5 3406.5 

7049 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკის სფეროში 
1809.1 557.4 0.0 

705 გარემოს დაცვა 
1089.9 1180.6 1205.0 

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება 
1075.0 1151.0 1180.0 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 
14.9 29.6 25.0 

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 
3535.1 4579.2 3269.8 

7061 ბინათმშენებლობა 
41.6 200.0 0.0 

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 
442.9 252.3 345.5 

7063 წყალმომარაგება 
2220.7 2807.1 1834.2 

7064 გარე განათება 
829.9 1169.7 1073.6 

7076 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–

კომუნალურ მეურნეობაში 
0.0 150.1 16.5 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 
143.2 140.0 150.0 

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 
143.2 140.0 150.0 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 
2661.8 2349.8 3301.5 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 
1438.5 1202.6 1944.5 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 
891.5 859.3 1020.0 

7083 
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
72.0 57.6 72.0 

7084 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 
259.8 230.3 265.0 

709 განათლება 
2431.5 3762.6 2233.3 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 
2302.4 3610.8 2161.3 

7092 ზოგადი განათლება 
129.2 151.8 72.0 

710 სოციალური დაცვა 
1085.9 887.5 715.0 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა 
613.5 620.8 500.0 



f
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i 

დასახელება 
2016 წლის 

ფაქტი 

2017 წლის 

გეგმა 

2018 წლის 

გეგმა 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 
356.5 261.7 210.0 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 
115.9 5.0 5.0 

  სულ 
24099.5 26250.8 19911.8 

  

              მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  184,0   ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0.0 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   –184,0 ათასი 

ლარის ოდენობით.  

მათ შორის: ვალდებულების კლება 184,0 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130,0 ათასი ლარის 

ოდენობით.  

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,0 ათასი ლარის ოდენობით ; 

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის 140,0 ათასი ლარის ოდენობით; 

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 

უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − 

დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით; 



2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 

შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის 

ურთიერთგადანაწილება. 

 

 

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 -2021 წლების  პრიორიტეტები და პროგრამები 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან 

გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და 

საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი 

ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–

რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და 

დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული 

რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის 

გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,მოქალაქეთა კომფორტული 

გადაადგილების უზრუნველყოფის და გზების გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, კერძოდ , ქ. 

მარნეულში წმინდა გიორგის ტაძრამდე ბეტონის გზის მოწყობა,სოფ. მარეთში კორპუსებთან 

მისასვლელი გზის და ეზოების რეაბილიტაცია,სოფ. ოფრეთის ხიდის რეაბილიტაცია,სოფ. წერეთელში 

გაჩერებების მოწყობა,სოფ. შაუმიანი–ხიხანის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება,სოფ. კასუმლოში 

ავტობუსის გაჩერების ადგილის მოწყობა,სოფ. ახლოლალოს შიდა გზების მოხრეშვა,სოფ. ბურმაში 

შიდა გზების მოხრეშვა,სოფ. წითელი სოფლის შიდა გზის მოასფალტება და სხვა. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის 

მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება 

პროექტების შესაბამისად სულ 1271,5 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 სოფ. ხანჯიგაზლოს  გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–81,3 ათ.ლარი 

 სოფ. კაჩაგანის   გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–167,4 ათ.ლარი 

 სოფ. მუღანლოს  გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–106,1ათ.ლარი 

 სოფ. ბაიდარის   გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–107,1ათ.ლარი 

 სოფ. ქუთლიარის  გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–11.9 ათ.ლარი 

 სოფ. თაქალოში ადგილობრივი შიდა გზების რეაბილიტაცია–135,3ათ.ლარი 

 სოფ. ლეჟბადინის შიდა გზების რებილიტაცია–217,3ათ.ლარი 

 სოფ. შაუმანის გზის რეაბილიტაცია  II ეტაპი–184,8ათ.ლარი 

 სოფ. ალგეთის გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–139,5ათ.ლარი 



 სოფ. თამარისის გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი–135,3ათ.ლარი 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 230,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

   ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ 

ორგანოებში  წყალმომარაგების, სარწყავი არხების, ქ. მარნეულის საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და 

დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ახალი 

ნაგავსაყრელის გამართული ფუნქციონირება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა 

ცხოველებისგან დაცვა მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობის  

და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

    ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა– რეაბილიტაცია 

მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი 

წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, კერძოდ სოფ. ბაიდარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 

მოწყობა,სოფ. ყუდროსა და მარადისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,სოფ. ულაშლოში 

სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის 

მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება 

პროექტების შესაბამისად სულ 865,5 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 სოფ. სადახლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი– 360,7 ათ.ლარი 

 სოფ. აღმამედლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი–139,3 ათ.ლარი 

 სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია–365,5 ათ.ლარი 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 

119,5ათ.ლარის ოდენობით. 

ბ.ბ) შპს "მარნეულის სოფწყალი"–ს დაფინანსება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების 

ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების 

უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება. 

         ბ.გ)      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

          ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. საიმერლოს სარწყავი არხის 

რეაბილიტაცია,სოფ. კიროვკაში 100 მეტრზე სარწყავი არხის გვერდითი ბეტონით გამაგრება,სოფ. 

კიროვკაში სარწყავი წყლის მილის შეცვლა 200 მეტრზე და სხვა. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის 

მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხის თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის 

შესაბამისად  757,5 ათასი ლარი სოფ. დამია გეურარხში მდინარე დებედას ნაპირსამაგრი 

სამუშაოებისათვის.  



ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 93,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

 ბ.დ)  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების  გარე 

საკანალიზაციო ქსელის   მოვლა შენახვაში მოსხლეობის ხელშეწყობა. 

   ბ.ე) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის 

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების 

არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.მარნეულში რამდენიმე 

ქუჩაზე  და  სოფლებში ჩანახჩი, ენიქენთი, შულავერი,დიოკნისი, ბაითალო, თაქალო და დაშტაფა გარე 

განათების ქსელის მოწყობა და სხვა. 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 10,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

 ბ.ვ)  ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული 

მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე 

მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისგან გათავისუფლება. 

   ბ.ზ) „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს დაფინანსება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი 

საწარმო“–ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის  სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც 

აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.  

ბ.თ) სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია  

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული 

სასაფლაოების მოვლა–შენახვა. 
 

 
 
 

 გ)     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები,  უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და 

პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და  

აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის 

ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. 

გ.ა)  სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების  და მოვლა    

პატრონობის ღონისძიებები  



 ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში 

მათი რეაბილიტაცია და  აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, 

კერძოდ,   სოფ. სიონში საკომუნიკაციო კუთხე და საბავშვო მოედანი ერთ სივრცეში,სოფ. ბეითარაბჩიში 

კემპინგის მოწყობა  ( სოფლის მოსახლეობისთვის დასასვენებელი ადგილის), სოფ. ყიზილ–აჯლოში 

შშმ პირთა სოციალური მომსახურების ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა და სხვა. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის 

მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხის თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის 

შესაბამისად  225,5 ათასი ლარი ქ. მარნეულში ძეგლის ,,კიდევაც დაიზრდებიან"–მიმდებარე სკვერის 

რეაბილიტაციისათვის. 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 30,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

დ)   მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები  

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის 

გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.  

2.   განათლება  

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო 

ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.  

ა)  ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება 

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება  

ააიპ ''სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" სუბსიდირება არსებული საბავშვო ბაღების სასწავლო–

აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის, მათი ნორმალური  

ფუნქციონირების მიზნით. 

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო 

პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის 

ხელშეწყობის მიზნით.  

 

3.  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  

აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. 

ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე 

ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების 



ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების 

შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების 

გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებებს; ასევე პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ 

ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების 

გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას, ახალი ამბების და 

კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და 

კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ 

სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების 

წახალისება.  

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები 

და დაფინანსდება: 

 სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და 

რეაბილიტაცია; 

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება  

 2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული 

შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და 

შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული 

სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.  

ა.ბ) სპორტული სკოლები  

2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, 

რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, “სპორტული აკრობატიკის“, „ქართული ჭიდაობის“, 

„ძალისმიერი სამჭიდის“, „კრივის“, „კიკბოქსინგის“, „ტაიკვანდოს“, „ფეხბურთის“ ორი ასაკობრივი 

ჯგუფის – 12 წლამდე და 16 წლამდე, „კალათბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 14 წლამდე და 18 

წლამდე სექცია, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; 

ა.გ) სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. წერეთელში სპორტული მოედნის მოწყობა,სოფ. 

თამარისში სპორტული დარბაზის მშენებლობა,სოფ. ხოჯორნის სპორტული სტადიონის, ქ.მარნეულში, 

რუსთაველის ქუჩა 82–ში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია,სოფ. დამია გეურარხში 

სპორტული მოედნის მოწყობა, სოფ. თაზაქენდში (სადახლო) სპორტულ დარბაზისათვის სპორტული 

ინვენტარი შეძენა, სოფ. ალგეთის სპორტულ დარბაზისათვის სპორტული ინვენტარი შეძენა და სხვა. 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 43,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  



მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება 

სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა 

გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების 

დაფინანსება.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება  

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების 

ფინანსური მხარდაჭერა, 2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: 6 კულტურის სახლი, 1 

მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, 6 ბიბლიოთეკა,  2 მუზეუმი. 

ბ.ბ)კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო და 

ღირშესანიშნავ დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.გ) კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მარნეულში კულტურის სახლის სცენის, ელექტრობის, 

ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია,სოფ. ხოხმელის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და სხვა. 

ტექზედამხედველობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული იქნება თანხა 8,0 

ათ.ლარის ოდენობით. 

 

  გ)  ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა  

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი 

პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის 

ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი 

ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი 

პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. 

აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების 

გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება 

საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი 

და აქტუალური თემების გაშუქება.  

დ)  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის 

პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ 250,0 ათ.ლარით 

დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“,  ხოლო 15,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური 

დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.     

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  



მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული 

რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა 

დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების 

განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  

    პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

 არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, 

სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; 

 დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის 

გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ 

ღონისძიებათა გატარება; 

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე 

მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის 

ხელშეწყობა; 

 სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში 

(კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; 

 ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და 

მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; 

 მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, 

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის 

დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების 

ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 

ბ)  სოციალური პროგრამები  

     პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც 

მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად 

დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების გაწევა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს 

სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. 



ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა   

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად 

დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს 

სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. 

        ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება   

       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის 

შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელება. 

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება  

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს 

უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული 

ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: 

თანამდებობრივი სარგო,  დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა 

წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. 

 

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 

ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და 

ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარნეულის 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი 

გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 

თანდართული რედაქციით. 
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2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

  
მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი 
24099.5 26250.8 21920.6 4330.3 19,911.8 19,911.8 0.0 
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2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
248 216     213.0     

  ხარჯები 
13150.1 13599.6 13550.3 49.2 13,573.1 13,573.1 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 
3252.2 2602.0 2602.0 0.0 2,616.4 2,616.4 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
10597.6 12363.9 8132.7 4231.3 6,154.7 6,154.7 0.0 

  
ვალდებულებების 

კლება  
351.8 287.3 237.6 49.7 184.0 184.0 0.0 

01 00 

წარმომადგენლობითი 

და აღმასრულებელი 

ორგანოების 

დაფინანსება 

5252.8 4721.0 4567.5 153.5 4,554.9 4,554.9 0.0 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
236 204     201.0     

  ხარჯები 
4603.6 4169.3 4169.3 0.0 4,355.9 4,355.9 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 
3097.4 2474.7 2474.7 0.0 2,482.1 2,482.1 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
456.8 356.2 202.7 153.5 15.0 15.0 0.0 

  
ვალდებულებების 

კლება  
192.5 195.5 195.5 0.0 184.0 184.0 0.0 

01 01 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
831.4 737.0 737.0 0.0 829.2 829.2 0.0 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
27 24     21.0     

  ხარჯები 
817.7 734.7 734.7 0.0 826.2 826.2 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 
570.3 462.4 462.4 0.0 466.4 466.4 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
13.6 0.6 0.6 0.0 3.0 3.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.1 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
4177.9 3587.0 3433.5 153.5 3,368.8 3,368.8 0.0 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
209 180.0     180.0     

  ხარჯები 
3701.2 3215.1 3215.1 0.0 3,356.8 3,356.8 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 
2527.1 2012.3 2012.3 0.0 2,015.7 2,015.7 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
443.2 355.6 202.1 153.5 12.0 12.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
33.6 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 
0.0 150.0 150.0 0.0 130.0 130.0 0.0 

 ხარჯები 
0.0 150.0 150.0 0.0 130.0 130.0 0.0 

01 04 

მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებების 

მომსახურება და 

დაფარვა და 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების 

ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

243.5 247.1 247.1 0.0 226.9 226.9 0.0 

  ხარჯები 
84.7 69.5 69.5 0.0 42.9 42.9 0.0 

  
ვალდებულებების 

კლება  
158.8 177.6 177.6 0.0 184.0 184.0 0.0 

02 00 

თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

უსაფრთხოება 

181.0 160.9 160.9 0.0 177.3 177.3 0.0 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
12 12.0     12.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 
181.0 160.9 160.9 0.0 175.3 175.3 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 
154.8 127.3 127.3 0.0 134.3 134.3 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 

ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობი

ს ამაღლების 

ხელშეწყობა 

181.0 160.9 160.9 0.0 177.3 177.3 0.0 

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნება 
12 12     12.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 
181.0 160.9 160.9 0.0 175.3 175.3 0.0 

 
შრომის ანაზღაურება 

154.8 127.3 127.3 0.0 134.3 134.3 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

12343.2 14229.1 10508.2 3720.8 8,779.8 8,779.8 0.0 

  ხარჯები 
3512.7 3947.1 3897.9 49.2 3,619.6 3,619.6 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
8755.6 10227.8 6606.0 3621.8 5,160.2 5,160.2 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
74.9 54.1 4.3 49.7 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა 

4448.1 7324.6 4682.7 2641.9 2,946.5 2,946.5 0.0 

  ხარჯები 
422.6 507.0 507.0 0.0 350.0 350.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
4025.5 6817.5 4175.7 2641.9 2,596.5 2,596.5 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

4849.1 5616.9 5057.0 559.9 5,027.8 5,027.8 0.0 

  ხარჯები 
2524.5 2990.8 2990.8 0.0 2,809.6 2,809.6 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
2275.4 2622.5 2062.6 559.9 2,218.2 2,218.2 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
49.2 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
01 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

1399.0 2042.3 1482.4 559.9 1,134.2 1,134.2 0.0 

 
ხარჯები 

2.1 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
1350.2 2033.7 1473.8 559.9 1,129.2 1,129.2 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

 
ვალდებულებების 

კლება 
46.7 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02  

02 

შპს "მარნეულის 

სოფლის წყალი"–ს 

დაფინანსება 

821.7 764.8 764.8 0.0 700.0 700.0 0.0 

 
ხარჯები 821.7 764.8 764.8 0.0 700.0 700.0 0.0 

03 02 
03 

სარწყავი არხების 

და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების 

მოწყობა,რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

667.0 109.4 109.4 0.0 898.5 898.5 0.0 

  ხარჯები 
1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
663.4 109.4 109.4 0.0 898.5 898.5 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
04 

საკანალიზაციო 

სისტემის მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 

14.9 29.6 29.6 0.0 25.0 25.0 0.0 

 
ხარჯები 

14.9 29.6 29.6 0.0 25.0 25.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
05 

მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი 

კორპუსების მოწყობა 

41.6 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ხარჯები 

41.6 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
06  

გარე განათების 

მოწყობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

829.9 1169.7 1169.7 0.0 1,073.6 1,073.6 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

  ხარჯები 
568.1 830.1 830.1 0.0 899.6 899.6 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
261.8 339.6 339.6 0.0 174.0 174.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
07  

ეკოლოგიური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 

0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 
0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
08 

"ააიპ სუფთა 

მარნეული"–ს 

დაფინანსება 

990.0 1026.0 1026.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 

 
ხარჯები 990.0 1026.0 1026.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
09 

„მარნეულის 

ორგანული ნარჩენების 

გადამამუშავებელი 

საწარმო“–ს 

დაფინანსება 

85.0 90.0 90.0 0.0 80.0 80.0 0.0 

 
ხარჯები 

85.0 90.0 90.0 0.0 80.0 80.0 0.0 

03 02 

10 

სასაფლაოების და 

სარიტუალო სახლების 

მოწყობა და 

რეაბილიტაცია 

0.0 150.1 150.1 0.0 16.5 16.5 0.0 

 
ხარჯები 

0.0 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 119.8 119.8 0.0 16.5 16.5 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

0303 

მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 

442.9 252.3 252.3 0.0 345.5 345.5 0.0 

 ხარჯები 
2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
440.0 252.3 252.3 0.0 345.5 345.5 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 
01 

ქალაქის 

კეთილმოწყობის 

საპროექტო 

დოკუმენტაციის, 

არასასოფლო–

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწების 

საკადასტრო რუქების 

მომზადების ხარჯი 

6.1 69.1 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 
2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
3.2 69.1 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 
02 

სკვერებისა და პარკების 

გაშენება–

რეკონსტრუქციისა და 

ქალაქის გამწვანების და 

მოვლა პატრონობის 

ღონისძიებები 

436.8 183.2 183.2 0.0 345.5 345.5 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
436.8 183.2 183.2 0.0 345.45 345.45 0.00 

03 04 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტის 

ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

794.0 477.9 477.9 0.0 460.0 460.0 0.0 

 
ხარჯები 

350.0 400.0 400.0 0.0 460.0 460.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
444.0 77.9 77.9 0.0 0.0 0.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

03 05 

სოფლის 

ხელშეწყობის 

პროგრამის 

განხორციელება 

1809.1 557.4 38.3 519.0 0.0 0.0 0.0 

 
ხარჯები 

212.6 49.2 0.0 49.2 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
1570.7 457.6 37.6 420.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
25.7 50.5 0.7 49.7 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 
2431.5 3762.6 3306.6 456.0 2,233.3 2,233.3 0.0 

  ხარჯები 
1605.2 2353.4 2353.4 0.0 2,233.3 2,233.3 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
789.2 1397.8 941.9 456.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
37.2 11.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 

ა(ა) იპ „სკოლამდელი 

აღზრდის ცენტრი“–ს 

დაფინანსება 

1432.1 1850.0 1850.0 0.0 2,161.3 2,161.3 0.0 

 ხარჯები 
1411.0 1814.8 1814.8 0.0 2,161.3 2,161.3 0.0 

 
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
21.1 35.2 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 

სკოლამდელი 

განათლების 

ხელშეწყობა 

870.2 1760.8 1304.8 456.0 0.0 0.0 0.0 

 
ხარჯები 

65.0 386.8 386.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
768.1 1362.6 906.7 456.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
37.2 11.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა 
129.2 151.8 151.8 0.0 72.0 72.0 0.0 

  ხარჯები 
129.2 151.8 151.8 0.0 72.0 72.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა  და 

სპორტი 

2661.8 2349.8 2349.8 0.0 3,301.5 3,301.5 0.0 

  ხარჯები 
2060.5 1950.0 1950.0 0.0 2,324.0 2,324.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
594.9 381.1 381.1 0.0 977.5 977.5 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
6.4 18.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

სპორტის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

1438.5 1202.6 1202.6 0.0 1,944.5 1,944.5 0.0 

  ხარჯები 
976.9 903.0 903.0 0.0 1,120.0 1,120.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
461.7 295.1 295.1 0.0 824.5 824.5 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

01 

სპორტული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

302.4 8.0 8.0 0.0 20.0 20.0 0.0 

  ხარჯები 
302.4 8.0 8.0 0.0 20.0 20.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 
სპორტული სკოლები 

627.9 928.6 928.6 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 

  ხარჯები 
616.6 895.0 895.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
11.4 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სპორტული 

ობიექტების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია 

450.3 266.1 266.1 0.0 824.5 824.5 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
450.3 265.1 265.1 0.0 824.5 824.5 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

05 01 

04 

საფეხბურთო 

კლუბი „ალგეთი“–ს 

დაფინანსება 

 

57.9 
0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

  ხარჯები 
57.9 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

05 02  
კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

891.5 859.3 859.3 0.0 1,020.0 1,020.0 0.0 

  ხარჯები 
753.1 759.4 759.4 0.0 867.0 867.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
132.7 86.0 86.0 0.0 153.0 153.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
5.7 13.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

01 
კულტურის 

ცენტრის დაფინანსება 
584.2 574.3 574.3 0.0 700.0 700.0 0.0 

  ხარჯები 
564.2 568.3 568.3 0.0 700.0 700.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
20.0 4.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

02 
კულტურული 

ღონისძიებები 
188.9 200.2 200.2 0.0 167.0 167.0 0.0 

  ხარჯები 
188.9 191.1 191.1 0.0 167.0 167.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურის 

ობიექტების 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია 

118.4 84.9 84.9 0.0 153.0 153.0 0.0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
112.7 81.3 81.3 0.0 153.0 153.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
5.7 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 

ტელე–რადიო 

მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

72.0 57.6 57.6 0.0 72.0 72.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

 ხარჯები 
72.0 57.6 57.6 0.0 72.0 72.0 0.0 

05 04 

რელიგიური და სხვა 

სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 

259.8 230.3 230.3 0.0 265.0 265.0 0.0 

  ხარჯები 
258.5 230.0 230.0 0.0 265.0 265.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 00 
სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამები 
1229.1 1027.5 1027.5 0.0 865.0 865.0 0.0 

  ხარჯები 
1187.3 1018.8 1018.8 0.0 865.0 865.0 0.0 

 
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
40.8 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

მომსახურება 

143.2 140.0 140.0 0.0 150.0 150.0 0.0 

  ხარჯები 
142.2 139.0 139.0 0.0 150.0 150.0 0.0 

 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ვალდებულებების 

კლება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 
სოციალური 

პროგრამები 
1085.9 887.5 887.5 0.0 715.0 715.0 0.0 

  ხარჯები 
1045.1 879.8 879.8 0.0 715.0 715.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
40.8 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 
01 

ავადმყოფთა 

სოციალური დაცვა 
613.5 620.8 620.8 0.0 500.0 500.0 0.0 

  ხარჯები 
611.9 620.8 620.8 0.0 500.0 500.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

02 

ოჯახებისა და 

ბავშვების სოციალური 

დაცვის უზრუნველყოფა 

356.5 261.7 261.7 0.0 210.0 210.0 0.0 



ო
რ

გ
. 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

  ხარჯები 
317.4 254.0 254.0 0.0 210.0 210.0 0.0 

 
ვალდებულებების 

კლება 
39.1 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

03 
სარიტუალო 

მომსახურება 
17.1 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 

  ხარჯები 
17.1 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 

06 02 
04 

სოციალურად დაუცველი 

და შეჭირვებული 

მოსახლეობის 

საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 

98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 
98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

      მუხლი 18. 

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის 

საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 28,0 

ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.    

    მუხლი 19. 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

დადგენილი წესის თანახმად. 

მუხლი 20. 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ 

გამგეობის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 



მუხლი21.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის 

დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო 

სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი 

ეკონომიის თაობაზე. 

2. საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე 

გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

მუხლი 22.  

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. 

მუხლი 23.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  ა(ა)იპ–ების ბიუჯეტების და საშტატო ნუსხების 

დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით. 

შეთანხმებულია: 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი                                                                             თემურ აბაზოვი 

 

მერის  პირველი მოადგილე                                                                                              ზაურ ტაბატაძე     

 

მოამზადა: 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                                                 ვუგარ მამედოვი 


