
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებზე /ქვეპროგრამებზე პასუხისმგებელი სამსახურები 

0100 
მმართველობა და საერთო დანიშნულების 

ხარჯები 
  

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 
  

01 01 
03 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური  

01  02 საერთო დანიშნულების ხარჯები   

01  02 
02 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებებისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

01  02 
03 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება   

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   

02 01 
01 

გზების  მოვლა შენახვა 
ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 01 
02 

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება   

02 02 
01 

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია  
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

02 02 
02 

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 02 
03 

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის 

განვითარება და მოვლა შენახვა 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 02 
04 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 03 გარე განათება   

02 03 
01 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

 02 03 
02  

გარე განათების ქსელის მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის 

გადასახადი 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 



 02 03 
03  

გარე განათების ახალი წერტილების 

მოწყობა 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

0204 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 

განვითარება 
  

020401 
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის 

სუბსიდირება 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

020402 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 

განახლება 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

02 06 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

განვითარება 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური;ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

02 07 კეთილმოწყობა   

02 07 
01 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–

რეაბილიტაცია 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 07 
02 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 07 
03 

სადღესასწაულო ღონისძიებები 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

02 08 სარიტუალო ღონისძიებები   

02 08 
01 

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-

პატრონობა 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

02 08 
02 

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა  

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

02 09 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა   

0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა    

030101 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

030102 ნარჩენების გადამუშავება 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 



030103 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები 
ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

0302 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, 

განვითარება 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

0303 
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების 

სფეროში 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

04 00 განათლება   

04 01  
სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირება 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

04  02 
სკოლამდელი დაწესებულებების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი 

მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა   

04 03 
01 

პედაგოგთა დახმარება  

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

04 03 
02 

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირება 

ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 

04 03 
03 

საჯარო სკოლების მცირე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

05 00 
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და სპორტი 
  

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა   

05 01 
01 

სპორტული დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

05 01 
02 

სპორტული ღონისძიებები 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

05 01 
03 

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი 

მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

05 02 კულტურის სფეროს  განვითარება   

05 02 
01 

კულტურის სფეროს დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 



05 02 
02 

კულტურის სფეროს ღონისძიებები 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

05 02 
03 

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი 

მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

05 02 
04 

რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

05 04 
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა 
  

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება   

06 01 
01 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

06 01 
02 

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვაში 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი 

მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახური 

06 02 სოციალური პროგრამები   

06 02 
01 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

06 02 
02 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 

დაცვა 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

06 02 
03 

სარიტუალო მომსახურება 

     ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, 

სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

 


