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„„ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“   
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 
შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება  „ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“   ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 
უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო  კომისია.

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 
განისაზღვროს 2017 წლის  22  დეკემბერი.

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 
თარიღად განისაზღვროს 2017 წლის 29 დეკემბერი.

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 
დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 
ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას.

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 
მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge).

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 
უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელმა - აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე -რ.თურმანიძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, 

ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2017 წლის 21 

დეკემბერს დღის 18 საათამდე საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2017 წლის  22 დეკემბერს 

დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“   

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2017 წლის  29 დეკემბერი. 
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ქედის მუნიციპალიტეტის 

2018 წლის ბიუჯეტის 
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება  № -- 

2017 წლის  --  ნოემბერი 

დაბა ქედა                                

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის 

 დამტკიცების შესახებ 

,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს 

მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ 

ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე 

მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 

ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

 

მუხლი 2. 

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  27 დეკემბრის №21  დადგენილება 

(გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 

190020020.35.134.016208, 30/12/2016). 

 

მუხლი 3.  

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                ამირან ცინცაძე 
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თავი I 

ქედისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მაჩვენებლები 

მუხლი 1.ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,092,986 10,092,986 0 8,870,500 8,870,500 0 

გადასახადები 716,805 716,805 0 770,000 770,000 0 850,000 850,000 0 

გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 7,519,200 7,519,200 0 

სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 370,400 370,400 0 501,300 501,300 0 

ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,841,040 5,841,040 0 4,977,940 4,977,940 0 

შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,342,800 2,342,800 0 2,308,990 2,308,990 0 

საქონელი და 

მომსახურება 
961,169 953,070 8,099 1,229,800 1,229,800 0 1,384,860 1,384,860 0 

პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 670,000 670,000 0 632,500 632,500 0 

გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
189,677 189,677 0 218,900 218,900 0 227,000 227,000 0 

სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,379,540 1,379,540 0 424,590 424,590 0 

საოპერაციო სალდო 5,174,950 4,603,346 571,604 4,251,946 4,251,946 0 3,892,560 3,892,560 0 

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
4,898,414 4,194,720 703,694 4,584,716 4,577,746 6,970 3,831,660 3,831,660 0 

ზრდა  4,918,890 4,215,196 703,694 4,609,716 4,602,746 6,970 3,846,660 3,846,660 0 

კლება 20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 

მთლიანი სალდო 276,536 408,626 -132,090 -332,770 -325,800 -6,970 60,900 60,900 0 

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
234,625 366,715 -132,090 -372,570 -358,833 -13,737 0 0 0 

ზრდა 366,715 366,715 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
366,715 366,715 0 0 0 0 0 0 0 

აქციები და სხვა 

კაპიტალი 
0 0 0 0 5,200 0 0 0 0 

კლება 132,090 0 132090 377,770 364,033 13737 0 0 0 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
132,090 0 132,090 377,770 364,033 13,737 0 0 0 

ვალდებულებების 

ცვლილება 
-41,911 -41,911 0 -39,800 -33,033 -6,767 -60,900 -60,900 0 

ზრდა 0     0     0     

კლება 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

საშინაო 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



4 
 

მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და 

ნაშთის ცვლილება 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

შემოსულობები 10,270,394 9,680,877 589,517 10,117,986 10,117,986 0 8,885,500 8,885,500 0 

შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,092,986 10,092,986 0 8,870,500 8,870,500 0 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 
20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 

ფინანსური აქტივების 

კლება (ნაშთის 

გამოკლებით) 

0     0     0     

ვალდებულებების ზრდა 0     0     0     

გადასახდელები 10,035,769 9,314,162 721,607 10,495,756 10,482,019 13,737 8,885,500 8,885,500 0 

ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,841,040 5,841,040 0 4,977,940 4,977,940 0 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
4,918,890 4,215,196 703,694 4,609,716 4,602,746 6,970 3,846,660 3,846,660 0 

ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

ვალდებულებების კლება  41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

ნაშთის ცვლილება 234,625 366,715 -132,090 -377,770 -364,033 -13,737 0 0 0 

 

 

მუხლი 3. ქედისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 870 500 ლარის 

ოდენობით  

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

   შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,092,986 10,092,986 0 8,870,500 8,870,500 0 

გადასახადები 716,805 716,805 0 770,000 770,000 0 850,000 850,000 0 

გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 7,519,200 7,519,200 0 

სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 370,400 370,400 0 501,300 501,300 0 
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ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850 000 ლარის 

ოდენობით  

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

გადასახადები 716,805 716,805 0 770,000 770,000 0 850,000 850,000 0 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
194,238 194,238 0 270,000 270,000   350,000 350,000 0 

ქონების გადასახადი 522,566 522,566 0 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0 

საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)         

462,647 462,647 0 468,000 468,000   468,000 468,000   

ფიზიკურ 

პირთა ქონებაზე (გარდა 

მიწისა) 

849.390 849 0 2,000 2,000   2,000 2,000   

სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                

2,489.710 2,490 0 0.000 0   0     

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                            

56,581 56,581 0 30,000 30,000   30,000 30,000   

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7 519 200 ლარის 

ოდენობით 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 7,519,200 7,519,200 0 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები 

0 0 0 0     0     

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

კაპიტალური ტრანსფერი 

3,941,720 3,941,720 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000   

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  რესპუბლიკური 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

სპეციალური ტრანსფერი 

520,852.000 520,852 0 1,809,986 1,809,986 0 0   0 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 
4,425,017 3,835,500 589,517 4,142,600 4,142,600 0 4,519,200 4,519,200 0 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 
3,835,500 3,835,500 0 4,142,600 4,142,600   4,519,200 4,519,200   
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გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,835,500 3,835,500 0 4,142,600 4,142,600   4,519,200 4,519,200   

ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები 
589,517 0 589,517 0 0 0 0 0 0 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 589,517   589,517 0   0 0     

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი სახსრები 

0     0 0 0 0 0 0 

მ.შ საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

0     0     0     

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 501 300 

ლარის ოდენობით 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 370,400 370,400 0 501,300 501,300 0 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
534,973 534,973 0 220,800 220,800 0 400,500 400,500 0 

პროცენტები 26,043 26,043 0 53,000 53,000 0 35,000 35,000 0 

დეპოზიტებიდან 

ანგარიშებზე დარიცხული 

პროცენტები 

26,043 26,043 0 53,000 53,000   35,000 35,000   

რენტა 508,930 508,930 0 167,800 167,800 0 365,500 365,500 0 

მოსაკრებელი 

ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      

507,891 507,891 0 165,000 165,000   362,700 362,700   

შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა 

და სხვა) გადაცემიდან 

1,039 1,039 0 2,800 2,800   2,800 2,800   

საქონლისა და 

მომსახურების რეალიზაცია 
25,014 25,014 0 28,800 28,800 0 33,800 33,800 0 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 

23,994 23,994 0 21,000 21,000 0 26,000 26,000 0 

სანებართვო 

მოსაკრებელი 
1,692 1,692 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 

მოსაკრებელი 

მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული 

მნიშვნელობვის,რადიაციული 

ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) ნებართვაზე 

1,692 1,692 0 0     1,000 1,000   

სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურის 

გადავადების მოსაკრებელი 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ადგილობრივი 

მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის  

22,302 22,302 0 20,000 20,000   25,000 25,000   

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 

1,020 1,020 0 7,800 7,800 0 7,800 7,800 0 

შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან 
1,020 1,020 0 7,800 7,800   7,800 7,800   

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები  
28,108 28,108 0 61,000 61,000   35,000 35,000   

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

57,430 57,430 0 59,800 59,800   32,000 32,000   

 

 

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 977 940 ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით 

 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

ხარჯები 4,796,268 4,778,355 17,913 5,841,040 5,841,040 0 4,977,940 4,977,940 0 

შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,342,800 2,342,800 0 2,308,990 2,308,990 0 

საქონელი და მომსახურება 961,169 953,070 8,099 1,229,800 1,229,800 0 1,384,860 1,384,860 0 

პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 670,000 670,000 0 632,500 632,500 0 

სოციალური უზრუნველყოფა 189,677 189,677 0 218,900 218,900 0 227,000 227,000 0 

სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,379,540 1,379,540 0 424,590 424,590 0 

    

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 4 569 716 ლარის ოდენობით, მათ შორის: 
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 ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  3 846 660 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

73,297 73,297 0 98,800 98,800 0 164,160 164,160 0 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
1,019 1,019 0 700 700 0 0 0 0 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

4,328,206 3,624,513 703,694 4,229,816 4,222,846 6,970 2,686,400 2,686,400 0 

განათლება 326,453 326,453 0 167,100 167,100 0 572,600 572,600 0 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  

და სპორტი 

112,464 112,464 0 113,300 113,300 0 163,500 163,500 0 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 

სულ ჯამი 4,918,890 4,215,196 703,694 4,609,716 4,602,746 6,970 3,846,660 3,846,660 0 

 

ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

კლება  15 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 
20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 

ძირითადი 

აქტივები 
11,393 11,393 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000   

არაწარმოებული 

აქტივები 
9,083 9,083 0 0 0 0 0 0 0 

მიწა 9,083 9,083 0 0 0 0 0 0 0 
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მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  

აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდა  8 824 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

ფ
უ

ნქ
ც

ი
ო

ნა
ლ

უ
რ

ი
 კ

ლ
ას

ი
ფ

ი
კა

ც
ი

ი
ს

 

კო
დ

ი
 

დასახელება 

2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

701 

საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურება 

2,061,603 2,061,603 0 1,798,400 1,798,400 0 1,946,440 1,946,440 0 

7011 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 

ფინანსური და 

ფისკალური 

საქმიანობა,საგარეო 

ურთიერთობები                                 

1,780,132 1,780,132 0 1,798,400 1,798,400 0 1,946,440 1,946,440 0 

70111 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი  

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 

1,780,132 1,780,132 0 1,713,400 1,713,400 0 1,896,440 1,896,440 0 

70112 
ფინანსური და 

ფისკალური საქმიანობა 
0 0 0 85,000 85,000 0 50,000 50,000 0 

7018 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საერთო 

დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურებაში 

281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 

702 თავდაცვა 57,092 57,092 0 58,800 58,800 0 64,560 64,560 0 

7021  სამოქალაქო თავდაცვა 57,092 57,092 0 58,800 58,800 0 64,560 64,560 0 

703 

საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

უსაფრთხოება 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7031 
პოლიციის სამსახური და 

სახელმწიფო დაცვა 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7032 
სახანძრო-სამაშველო 

სამსახური 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 879,280 879,280 0 485,000 485,000 0 430,000 430,000 0 

7042 

სოფლის 

მეურნეობა,სატყეო 

მეურნეობა, მეთევზეობა 

და მონადირეობა 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70432 
ნავთობი და ბუნებრივი 

აირი 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7045 ტრანსპორტი 879,280 879,280 0 485,000 485,000 0 430,000 430,000 0 

70451 
საავტომობილო 

ტრანსპორტი 
879,280 879,280 0 485,000 485,000 0 430,000 430,000 0 

7049 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა ეკონომიკის 

სფეროში 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

705 გარემოს დაცვა 37,131 37,131 0 0 0 0 80,000 80,000 0 

7051 

ნარჩენების შეგროვება, 

გადამუშავება და 

განადგურება 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7052 
ჩამდინარე წყლების 

მართვა 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7056 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა გარემოს 

დაცვის სფეროში 

37,131 37,131 0 0 0 0 80,000 80,000 0 

706 
საბინაო_კომუნალური 

მეურნეობა 
3,912,703 3,191,097 721,607 4,971,656 4,964,686 6,970 2,952,200 2,952,200 0 

7062 
კომუნალური 

მეურნეობის განვითარება  
388,713 388,713 0 2,515,346 2,515,346 0 1,464,900 1,464,900 0 

7063 წყალმომარაგება 1,428,609 1,419,995 8,614 809,700 809,700 0 625,800 625,800 0 

7064 გარე განათება 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 

7066 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ 

მეურნეობაში 

2,095,382 1,382,389 712,993 1,596,610 1,589,640 6,970 861,500 861,500 0 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 179,868 179,868 0 276,300 276,300 0 607,300 607,300 0 

7076 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა 

ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 

179,868 179,868 0 276,300 276,300 0 607,300 607,300 0 

708 
დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
1,141,051 1,141,051 0 841,700 841,700 0 804,400 804,400 0 

7081 
მომსახურება დასვენებისა 

და სპორტის სფეროში 
588,538 588,538 0 304,600 304,600 0 240,400 240,400 0 

7082 
მომსახურება კულტერის 

სფეროში 
535,214 535,214 0 537,100 537,100 0 504,000 504,000 0 

7084 

რელიგიური და სხვა 

სახის საზოგადოებრივი 

საქმოანობა 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7086 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა დასვენების,  

კულტურისა და 

რელიგიის სფეროში 

17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

709 განათლება  1,524,382 1,524,382 0 1,889,800 1,889,800 0 1,851,500 1,851,500 0 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 947,627 947,627 0 1,095,300 1,095,300 0 1,055,800 1,055,800 0 

7098 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა განათლების 

სფეროში 

576,754 576,754 0 794,500 794,500 0 795,700 795,700 0 

710 სოციალური დაცვა 200,745 200,745 0 129,100 129,100 0 88,200 88,200 0 

7107 

სოციალური გაუცხოების 

საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება 

კლასიფიცირებას 

18,893 18,893 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 

7109 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა სოციალური 

დაცვის სფეროში 

181,852 181,852 0 112,300 112,300 0 63,000 63,000 0 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 9,993,858 9,272,251 721,607 10,450,756 10,443,786 6,970 8,824,600 8,824,600 0 

 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -332 770 

ლარის ოდენობით 
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მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 

ცვლილება  60 900 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების 

ცვლილება 60 900 ლარის ოდენობით. 

 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების 

დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდ  

50000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის 

გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის 

ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. 

 

 

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები 

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა 

განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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მუხლი 13. პრემიები 

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და 

ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული 

ასიგნებების ფარგლებში. 

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა 

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  

ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა 

განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი 

პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო 

ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. 

 

თავი II 

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                      

(პროგრამული კოდი 02 00) 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფას. 

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური                            

(პროგრამული კოდი 02 01) 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის 

ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 

ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 
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2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 

კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-

ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება 

დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების 

კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება 

არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის 

ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 

(პროგრამული კოდი 03 01) 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600 კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, 

რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი 

სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო 

დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი 

ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების 

ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი 

სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა 

სასოფლო საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაკიდული 

ხიდების რეაბილიტაცია. 

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   

(პროგრამული კოდი 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 

მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  

გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების 

დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის 

ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების 

სისტემას, ასევე განხორციელდება საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა. 

2.2.1 შპს ქედის კომუნალურსერვისი                                                                                                                                        

(პროგრამული კოდი 03 02 01) 
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დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის 

უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების 

არსებული ქსელის- 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და 

გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული 

განათებების მოწყობა. 

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო 

სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური 

დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის 

პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის 

საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 

16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის 

ღონისძიებები, 

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა 

ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს 

წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი 

იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან 

აცილება. 

2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                                                      

(პირობითი კოდი 03 02 04) 

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს 

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსდება შპს ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს 

დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური 

ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 

მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დასრულდება გეგელიძეების წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია, ქოსოსფლის წყლის სისტემის შენებლობა, კორომხეთი-კოლოტაურის 

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების 

უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა. 

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                            

(პროგრამული კოდი 03 02 05) 
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პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დაბის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების 

კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, დაბა ქედა 

მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, 

გაგრძელდება აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა.  

2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, 

სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა 

 (პროგრამული კოდი 03 02 06) 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  

ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების 

შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე 

აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის 

ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების 

განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 

2.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 

(პროგრამული კოდი 03 04) 

აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, 

კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები 

დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ 

გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად 

დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. 

 

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00) 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  

დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება, რაც 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის 

ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

ხარჯების დაფინანსება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა. 
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3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 

 (პროგრამული კოდი 04 01) 

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ 

უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 

 

3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება                                                                                   

(პროგრამული კოდი 04 01 01) 

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს 

ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი 

აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის 

კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე 

ხარჯებს.  

3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული 

კოდი 04 01 02) 

ბაგა-ბაღებში აღსაზდელთა მაქსიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების 

უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018  წელს დაგეგმილია   

მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების 

შეძენა ასევე გაგრძელდება მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის 

ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია. 

 

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა                                                    

(პროგრამული კოდი 05 00) 

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 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების 
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ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი 

პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                                                                                

(პროგრამული კოდი 05 01) 

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და 

კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ 

სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი 

სპორტსმენების წახალისება.  

4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა                                                                                                   

(პროგრამული კოდი 05 01 01) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა 

და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ 

მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ 

შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო 

სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის 

ჩოგბურთი, ჭადრაკი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270-

მდე ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული. 

4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება                                                                   

(პროგრამული კოდი 05 01 02) 

2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და 

რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების 

ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი 

სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, 

აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და 

მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის 

ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 

4.1.3 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები                                                                    

(პროგრამულიკოდი 05 01 04) 



18 
 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  

მხარდაჭერა. კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, 

სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება. 

4.1.4 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია            (პროგრამული 

კოდი 05 01 05) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რითაც  მოწესრიგდება სპორტული ინფრასტრუქტურა. 

 

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა                                                                                          

(პროგრამული კოდი 05 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის 

გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური 

ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების 

შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში 

ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა. 

4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი                                                                                                   

(პროგრამული კოდი 05 02 01) 

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა 

ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს 

სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში 

აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 

კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური 

ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და 

გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი 

ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა                                                                                               

(პროგრამული კოდი 05 02 02) 

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოდ: 1) 

საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა 

განათლებას 187 მოსწავლე ღებულობს. ყოველივე აქედან გამომდინარე 
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მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების 

დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 

4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი                                                                                    

(პროგრამული კოდი 05 02 03) 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია 

ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში 

გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის 

ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება 

ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე 

მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  

ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 

2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. 

მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან 

გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, 

ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.   

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება                                                                                 

(პროგრამული კოდი 05 02 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა 

ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად 

ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და 

მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული 

ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, 

საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი 

მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის 

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება 

ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა 

კულტურული ღონისძიებები; 

 

5.მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                                                 

(პროგრამული კოდი 06 00) 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების 

ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით 

უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება 
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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 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა 

ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით 

უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში 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 

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 06 01) 

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის 

სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების 

განხორციელება 

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)  

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება 

განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე 

მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი 

თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი 

ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული 

მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება 

დამთავრდეს ფატალური შედეგით. 

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს 

ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების 

უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 80 ბენეფიციარი სარგებლობს. 

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი 

კოდი 06 01 02)  
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მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო 

ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული 

აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 ამბულატორიის 

ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით 

უზრუნველყოფა. 

 

5.1.3  სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა (პირობითი კოდი 

06 01 03) 

 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის 

ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება 

ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება 

პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის  საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური 

მარაგი. 

5.1.4  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური 

აშლილობის მქონე პირებისთვის (პირობითი კოდი 06 01 04) 

ქედის მუნიციპალიტეტიდან აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 

ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში 

აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს 130 პაციენტი ანუ 

პაციენტთა საერთო რაოდენობის 22-23–%, ხოლო თვის განმავლობაში 50-60 

პაციენტი,ანუ საერთო რაოდენობის მხოლოდ 10-11%, რაც ძალიან მცირეა და ამის 

ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის 

სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და 

საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების 

განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, 

ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ 

სერვისში, მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, 

ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ 

დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის 

გაუარესებას იწვევს 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  

(პროგრამული კოდი 06 02) 
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პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური 

დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში 

სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა 

და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ 

ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო 

კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)  

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და 

სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის 

მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, 

რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი 

ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს 

მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და 

მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე 

სარეიტინგო ქულა. 

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად 

ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში. 

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)  

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, 

კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი 

საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით. 

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების 

და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც 

ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და 

გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 

1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს 

კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის 

საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ 

გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”. 
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5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)  

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს 

წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული 

კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 

მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი 

ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 

1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს; 

5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05)  

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს 

წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს 

ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც 

ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ 

ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-

დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით 

შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. 

5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის 

უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06)  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე 

ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად 

ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ 

ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ 

მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად 

იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული 

კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად 

ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით 

გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის 

მუნიციპალიტიდან  10 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა 

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის 

საფუძველზე. 

5.2.7 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის  
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კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 

07) 

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა.რ. 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს 

კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების 

ანაზღაურებას თანმხლები პირის ერთად. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე 

მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი 

მგზავრობის ღირებულების ანაზრაურება. 

 

თავი III 

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი16 ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით 

                                                                                                                                         ლარებში 
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1 
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის ასიგნებანი 
10,035,769 9,314,162 721,607 10,495,756 10,482,019 13,737 8,885,500 8,885,500 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 470 470 0 442 442 0 442 442 0 

  ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,841,040 5,841,040 0 4,977,940 4,977,940 0 

  შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,342,800 2,342,800 0 2,308,990 2,308,990 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 961,169 953,070 8,099 1,229,800 1,229,800 0 1,384,860 1,384,860 0 

  სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 670,000 670,000 0 632,500 632,500 0 

  გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 189,677 189,677 0 218,900 218,900 0 227,000 227,000 0 

  სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,379,540 1,379,540 0 424,590 424,590 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,918,890 4,215,196 703,694 4,609,716 4,602,746 6,970 3,846,660 3,846,660 0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 
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  ვალდებულებების კლება 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

01 00 

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2,081,148 2,081,148 0 1,838,200 1,831,433 6,767 2,007,340 2,007,340 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 103 103 0 75 75 0 75 75 0 

  ხარჯები 1,988,306 1,988,306 0 1,699,600 1,699,600 0 1,782,280 1,782,280 0 

  შრომის ანაზღაურება  1,304,138 1,304,138 0 1,066,500 1,066,500 0 1,084,430 1,084,430 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 345,889 345,889 0 489,700 489,700 0 595,350 595,350 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4,176 4,176 0 5,000 5,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 334,103 334,103 0 138,400 138,400 0 102,500 102,500 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა  73,297 73,297 0 98,800 98,800 0 164,160 164,160 0 

  ვალდებულებების კლება 19,545 19,545 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 527,498 527,498 0 504,000 504,000 0 532,620 532,620 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22   20 20   20 20   

  ხარჯები  515,512 515,512   489,600 489,600   528,660 528,660   

  შრომის ანაზღაურება  411,237 411,237   365,300 365,300   409,020 409,020   

  საქონელი და მომსახურეობა 47,630 47,630   66,800 66,800   67,140 67,140   

  სოციალური უზრუნველყოფა 4,176 4,176   5,000 5,000   0     

  სხვა ხარჯები 52,470 52,470   52,500 52,500   52,500 52,500   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,711 7,711 0 14,400 14,400 0 3,960 3,960 0 

  ვალდებულებების კლება 4,276 4,276 0 0   0 0   0 

01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,270,619 1,270,619 0 1,209,400 1,209,400 0 1,363,820 1,363,820 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 81 0 55 55 0 55 55 0 

  ხარჯები  1,191,323 1,191,323 0 1,125,000 1,125,000 0 1,203,620 1,203,620 0 

  შრომის ანაზღაურება 892,901 892,901 0 701,200 701,200 0 675,410 675,410 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 298,260 298,260 0 422,900 422,900 0 528,210 528,210 0 

  სხვა ხარჯები 162 162 0 900 900 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,587 65,587 0 84,400 84,400 0 160,200 160,200 0 

  ვალდებულებების კლება 13,710 13,710 0 0 0 0 0 0 0 

01 03  სარეზერვო ფონდი 0 0 0 85,000 85,000 0 50,000 50,000 0 

  ხარჯები  0 0 0 85,000 85,000 0 50,000 50,000 0 

  სხვა ხარჯები 0     85,000 85,000   50,000 50,000   

01 04  
წინა პერიოდის დავალიანების 

დაფარვა  
0 0 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 

  ვალდებულებების კლება 0     39,800 33,033 6,767 60,900 60,900   

01 05 

მუნიციპალური სერვისის 

ხარისხის გაუმჯობესობის 

პროგრამა 

1,560 1,560 0 0 0 0 0 0 0 

  ვალდებულებების კლება 1,560 1,560   0     0     

01 06 
საკომპენსაციო თანხებით 

მოქალაქეთა უზრუნველყოფა  
281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 

  ხარჯები  281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 281,471 281,471   0     0     

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი   

წესრიგი და უსაფრთხოება 
57,257 57,257 0 58,800 58,800 0 64,560 64,560 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 0 4 4 0 4 4 0 

  ხარჯები  56,074 56,074 0 58,100 58,100 0 64,560 64,560 0 

  შრომის ანაზღაურება 44,114 44,114 0 39,800 39,800 0 45,560 45,560 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 11,960 11,960 0 18,300 18,300 0 19,000 19,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,019 1,019 0 700 700 0 0 0 0 

  ვალდებულებების კლება 165 165 0 0 0 0 0 0 0 

02 01 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის სამსახური 
57,257 57,257 0 58,800 58,800 0 64,560 64,560 0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4   4 4   4 4   

  ხარჯები  56,074 56,074 0 58,100 58,100 0 64,560 64,560 0 

  შრომის ანაზღაურება 44,114 44,114   39,800 39,800   45,560 45,560   

  საქონელი და მომსახურეობა 11,960 11,960 0 18,300 18,300 0 19,000 19,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,019 1,019   700 700   0 0   

  ვალდებულებების კლება 165 165   0     0     

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
4,838,625 4,117,018 721,607 5,461,856 5,454,886 6,970 3,462,200 3,462,200 0 

  ხარჯები  500,908 482,995 17,913 1,226,840 1,226,840 0 775,800 775,800 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 32,466 24,367 8,099 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  სუბსიდიები 410,172 401,558 8,614 445,700 445,700 0 452,100 452,100 0 

  სხვა ხარჯები 58,270 57,070 1,200 776,140 776,140 0 318,700 318,700 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,328,206 3,624,513 703,694 4,229,816 4,222,846 6,970 2,686,400 2,686,400 0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

  ვალდებულებების კლება 9,511 9,511 0 0 0 0 0 0 0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა  

879,280 879,280 0 485,000 485,000 0 430,000 430,000 0 

  ხარჯები  4,377 4,377 0 10,000 10,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 4,377 4,377 0 10,000 10,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 874,903 874,903 0 475,000 475,000 0 430,000 430,000 0 

03 01 01 
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია  
32,870 32,870 0 89,900 89,900 0 150,000 150,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,870 32,870   89,900 89,900   150,000 150,000   

03 01 02 

სოფელ კოლოტაურში 

საავტომობილო გზაზე  ხიდის 

აშენება 

23,783 23,783 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,783 23,783   0     0     

03 01 03 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული დაკიდული ხიდების 

რეაბილიტაცია 

0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     50,000 50,000   

03 01 04 
სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის 

საავტომობილო გზის მშენებლობა 
44,307 44,307 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,307 44,307   0     0     

03 01 05 

სოფელ აქუცის დაკიდული 

საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე 

დაგებული ფიცრების 

შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

500 500 0 0 0 0 0 0 0 

  ხარჯები  500 500 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 500 500   0     0     

03 01 06 ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები 3,877 3,877 0 10,000 10,000 0 0 0 0 

  ხარჯები  3,877 3,877 0 10,000 10,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 3,877 3,877   10,000 10,000   0     

03 01 07 
სოფელ დოხოძეების საცალფეხო 

ბილიკის მოწყობა 
0 0 0 7,100 7,100 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     7,100 7,100   0     

03 01 08 
სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო 

ხიდის რემონტი 
1,627 1,627 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,627 1,627   0     0     

03 01 09 
სოფელ ქვედა მახუნცეთში 

გაბიონის მოწყობა 
16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,500 16,500   0     0     
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03 01 10 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას 

და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

737,796 737,796 0 378,000 378,000 0 230,000 230,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 737,796 737,796   378,000 378,000   230,000 230,000   

03 01 11 
მგზავრთა მოსაცდელების 

რემონტი  
18,019 18,019 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,019 18,019   0     0     

03 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

2,294,941 2,286,327 8,614 4,225,446 4,225,446 0 2,731,900 2,731,900 0 

  ხარჯები  473,300 464,686 8,614 493,800 493,800 0 475,500 475,500 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  სუბსიდიები 410,172 401,558 8,614 445,700 445,700 0 452,100 452,100 0 

  სხვა ხარჯები 39,842 39,842 0 43,100 43,100 0 18,400 18,400 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,821,641 1,821,641 0 3,726,446 3,726,446 0 2,256,400 2,256,400 0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

03 02 01  შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 273,430 273,430 0 303,200 303,200 0 306,200 306,200 0 

  ხარჯები  273,430 273,430 0 303,200 303,200 0 306,200 306,200 0 

  სუბსიდიები 268,594 268,594   298,300 298,300   306,200 306,200   

  სხვა ხარჯები 4,836 4,836   4,900 4,900   0 0   

03 02 02 
გარე განათებაის მოწყობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 

03 02 02 

01 

გარე-განათების ქსელის 

გაფართოება 
0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     50,000 50,000   0     

03 02 03 
სანიტარული დასუფთავების 

ღონისძიებები 
37,131 37,131 0 479,000 479,000 0 80,000 80,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,131 37,131 0 479,000 479,000 0 80,000 80,000 0 

03 02 03 01 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე 

საზოგადოებრივი დანიშნულების 

საპირფარეშოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

(ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,მახუნც

ეთი) 

37,131 37,131 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,131 37,131   0     0     

03 02 03 02 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე 

საზოგადოებრივი დანიშნულების 

საპირფარეშოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია  

0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     30,000 30,000   

03 02 03 03 

ნაგვის შემგროვებელი ურნების 

შეძენა სოფლებისატვის (60-70) 

ერთეული 

0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     50,000 50,000   

03 02 03 04 სპეცტექნიკის შეძენა  0 0 0 199,000 199,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     199,000 199,000   0     

03 02 02 05 
ნაგავმზიდი ავტომობილის 

შეძენა 
0 0 0 280,000 280,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     280,000 280,000   0     

03 02 04 
წყალმომარაგეობის 

უზრუნველყოფის ღონისძიებები 
1,428,609 1,419,995 8,614 814,900 814,900 0 625,800 625,800 0 

  ხარჯები  176,585 167,971 8,614 185,600 185,600 0 164,300 164,300 0 
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  სუბსიდიები 141,578 132,964 8,614 147,400 147,400 0 145,900 145,900 0 

  სხვა ხარჯები 35,006 35,006 0 38,200 38,200 0 18,400 18,400 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,252,024 1,252,024 0 624,100 624,100 0 461,500 461,500 0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 5,200 0 0 0 0 

03 02 04 01 შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 176,585 167,971 8,614 185,600 185,600 0 164,300 164,300 0 

  ხარჯები  176,585 167,971 8,614 185,600 185,600 0 164,300 164,300 0 

  სუბსიდიები 141,578 132,964 8,614 147,400 147,400   145,900 145,900   

  სხვა ხარჯები 35,006 35,006   38,200 38,200   18,400 18,400   

03 02 04 02 

აწჰესის, ახოსა და ქედის 

წყალმომარაგების ქსელში 

აბონენტთა გამრიცხველიანება 

23,641 23,641 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,641 23,641   0     0     

03 02 04 03 
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" 

საწესდებო კაპიტალის შენატანი 
0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0     5,200 5,200   0     

03 02 04 04 

დანდალოს თემში (ოტოლოძეების 

უბანში) წყალმომარაგების 

უზრუნველყოფა 

0 0 0 0 0 0 76,400 76,400 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     76,400 76,400   

03 02 04 05 

მუნიციპალიტეტში 

წყალსადენების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 

1,228,383 1,228,383 0 624,100 624,100 0 385,100 385,100 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,228,383 1,228,383 0 624,100 624,100 0 385,100 385,100 0 

03 02 04 05 

01 

ხარაულა-ჯალაბაშვილების 

სასმელი წყლის სისტემის 

მშენებლობა 

613,442 613,442 0 234,500 234,500 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 613,442 613,442   234,500 234,500   0     

03 02 04 05 

02 

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების 

სასმელი წყლის წყალსადენის 

მშენებლობა 

549,998 549,998 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 549,998 549,998   0     0     

03 02 04 05 

03 

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და 

კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე 

სასმელი წყლის მაგისტრალის 

მშენებლობა 

0 0 0 0 0 0 41,200 41,200 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     41,200 41,200   

03 02 04 05 

04 

გეგელიძეების წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
0 0 0 56,100 56,100 0 73,000 73,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     56,100 56,100   73,000 73,000   

03 02 04 05 

05 

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის 

სისტემის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

0 0 0 96,100 96,100 0 122,200 122,200 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     96,100 96,100   122,200 122,200   

03 02 04 05 

06 

აბუქეთის სასმელი წყლის 

სისტემის მშენებლობა 
0 0 0 16,100 16,100 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     16,100 16,100   0     

03 02 04 05 

07 

ქოსოფლის წყლის სისტემის 

მშენებლობა 
0 0 0 45,000 45,000 0 53,600 53,600 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     45,000 45,000   53,600 53,600   

03 02 04 05 

08 

კორომხეთი-კოლოტაურის 

სასმელი წყლის სისტემის 

მშენებლობა 

0 0 0 136,100 136,100 0 95,100 95,100 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     136,100 136,100   95,100 95,100   

03 02 04 05 

09 

სოფელ გობრონეთის ბარის 

უბნისათვის სასმელი წყლის 

სისტემისათვის ავზის მშენებლობა 

9,707 9,707 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,707 9,707   0     0     
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03 02 04 05 

10 

სოფელ პირველი მაისში სასმელი 

წყლის სისტემის გამართვა 
4,948 4,948 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,948 4,948   0     0     

03 02 04 04 

11 

სოფელ ოქტომბერში წყლის 

სამარაგო ავზის მშენებლობა 
0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0     10,000 10,000   0     

03 02 04 05 

12 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა 

და წყალსადენებისათვის მილების 

შეძენა 

20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 20,000   20,000 20,000   0     

03 02 04 05 

13 

ოქტომბრის თემში (კვინჩხას 

უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო 

ავზის მშენებლობა 

0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0     5,000 5,000   0     

03 02 04 05 

14 

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე 

ნაგებობის რეაბილიტაცია 
0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0     5,200 5,200   0     

03 02 04 05 

15 

სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი 

არხის რეაბილიტაცია 
30,289 30,289 0 0 0 0 0 0 0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
30,289 30,289   0     0     

03 02 05 
მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები 
388,713 388,713 0 2,515,346 2,515,346 0 1,464,900 1,464,900 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 388,713 388,713 0 2,515,346 2,515,346 0 1,464,900 1,464,900 0 

03 02 05 01 

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი 

ავარიული  შენობა-ნაგებობების 

საკვლევი და გამაგრებითი 

სამუშაოები (დემონტაჟი) 

44,956 44,956 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,956 44,956   0     0     

03 02 05 02 
მუნიციპალური შენობების 

რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა 
43,682 43,682 0 445,846 445,846 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,682 43,682 0 445,846 445,846 0 0 0 0 

03 02 05 02 

01 

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე 

არსებული ყოფილი 

ადგილმრეწველობის კომბინატის 

შენობის რეკონსტრუქცია და 

საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 

0 0 0 436,046 436,046 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     436,046 436,046   0     

03 02 05 02 

02 

მუნიციპალური (ყოფილი 

კოოპერაციის ადმინისტრაციული 

შენობა) შენობის რეაბილიტაცია 

43,682 43,682 0 9,800 9,800 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,682 43,682   9,800 9,800   0     

03 02 05 03 

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, 

ბილბორდების,  ქუჩებისა და 

დასახლებული ტერიტორიების 

კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 

300,074 300,074 0 2,069,500 2,069,500 0 1,464,900 1,464,900 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,074 300,074 0 2,069,500 2,069,500 0 1,464,900 1,464,900 0 

03 02 05 03 

01 

დაბის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 
151,028 151,028 0 720,000 720,000 0 300,000 300,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,028 151,028   720,000 720,000   300,000 300,000   

03 02 05 03 

02 

აწჰესისა და ზვარის თემის 

ცენტრის კეთილმოწყობა 
98,308 98,308 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,308 98,308   0     0     

03 02 05 03 

03 

სოფელ ზესოფლის ცენტრის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 
50,738 50,738 0 0 0 0 0 0 0 
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არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
50,738 50,738   0     0     

03 02 05 03 

04 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ერთეულების ცენტრების და მათში 

შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი 

სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, 

წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, 

ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, 

მახუნცეთი) 

0 0 0 430,000 430,000 0 427,900 427,900 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     430,000 430,000   427,900 427,900   

03 02 05 03 

05 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის 

ციხეებზე მისასვლელი გზების, 

ბილიკების და მიმდებარე 

ტერიტორიის მშენებლობა-

კეთილმოწყობა) 

0 0 0 228,800 228,800 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     228,800 228,800   0     

03 02 05 03 

06 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა (წონიარისის ხიდი, 

საღორეთის, ცივასულას და 

ქილისას ციხეებზე ტურისტული 

მარშუტების მოწყობისათვის 

მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა) 

0 0 0 0 0 0 150,000 150,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     150,000 150,000   

03 02 05 03 

07 

აწჰესის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 
0 0 0 680,000 680,000 0 437,000 437,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     680,000 680,000   437,000 437,000   

03 02 05 03 

08 

სამთო ტურიზმის განვითარება  

(მთების გზები და ბილიკების  

კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე 

ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა,  

თივნარი და საბადური) 

0 0 0 0 0 0 80,000 80,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     80,000 80,000   

03 02 05 03 

09 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდებარე ჩანჩქერებზე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

0 0 0 0 0 0 70,000 70,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     70,000 70,000   

03 02 05 03 

10 

აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო 

დახლის მოწყობა 
0 0 0 10,700 10,700 0 0 0 0 

  
არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
0     10,700 10,700   0     

03 02 06 

მუნიციპალიტეტის განვითარების 

გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, 

სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და 

ექსპერტიზის ხარჯები 

167,059 167,059 0 63,000 63,000 0 255,000 255,000 0 

  ხარჯები  23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,774 143,774 0 58,000 58,000 0 250,000 250,000 0 

03 02 06 01 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის 

შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების 

ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო 

რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის 

ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და 

მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-

ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 

13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  ხარჯები  13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 

03 02 06 02 

 პრიორიტეტული ღონისძიებების 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა 

153,474 153,474 0 58,000 58,000 0 250,000 250,000 0 

  ხარჯები  9,700 9,700 0 0 0 0 0 0 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 9,700 9,700 0 0 0 0 0 0 0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,774 143,774   58,000 58,000   250,000 250,000   

03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 589,517 0 589,517 0 0 0 0 0 0 

  ხარჯები  9,299 0 9,299 0 0 0 0 0 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 8,099 0 8,099 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 1,200   1,200 0     0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 580,218   580,218 0     0     

03 04 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება 

722,586 722,586 0 715,340 715,340 0 300,300 300,300 0 

  ხარჯები  1,082 1,082 0 693,940 693,940 0 300,300 300,300 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 1,082 1,082 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 0     693,940 693,940   300,300 300,300   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 721,505 721,505   21,400 21,400   0     

03 05 

არასაცხოვრებელი შენობა 

ნაგებობებში  ელექტრო 

მეურნეობის აღდგენა 

12,850 12,850 0 16,500 16,500 0 0 0 0 

  ხარჯები  12,850 12,850 0 16,500 16,500 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 12,850 12,850   16,500 16,500   0     

03 06 

სოფელ ახოსა და დანდალოს 

საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო 

გადამცემი ხაზების აღდგენა და 

სატელევიზიუო ანძაზე 

ელექტრომეურნეობის აღდგენა 

25,971 25,971 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,460 16,460   0     0     

  ვალდებულებების კლება 9,511 9,511   0     0     

03 07 

სხვადასხვა ტიპის სტიქიური 

მოვლენების რისკის შემცირების 

თანადაფინანსება 

0 0 0 12,600 12,600 0 0 0 0 

  ხარჯები  0 0 0 12,600 12,600 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 0     12,600 12,600   0     

03 08 
სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებები 
313,480 190,004 123,476 6,970 0 6,970 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 313,480 190,004 123,476 6,970   6,970 0     

04 00 განათლება 1,273,660 1,273,660 0 1,654,200 1,654,200 0 1,616,400 1,616,400 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 200 200 0 200 200 0 

  ხარჯები  941,652 941,652 0 1,487,100 1,487,100 0 1,043,800 1,043,800 0 

  შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651 0 712,200 712,200 0 657,360 657,360 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 360,900 360,900 0 384,440 384,440 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298 0 5,000 5,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 2,111 2,111 0 409,000 409,000 0 2,000 2,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,453 326,453 0 167,100 167,100 0 572,600 572,600 0 

  
ვალდებულებების 

კლება 
5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
1,273,660 1,273,660 0 1,654,200 1,654,200 0 1,616,400 1,616,400 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 200 200 0 200 200 0 

  ხარჯები  941,652 941,652 0 1,487,100 1,487,100 0 1,043,800 1,043,800 0 

  შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651 0 712,200 712,200 0 657,360 657,360 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 360,900 360,900 0 384,440 384,440 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298 0 5,000 5,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 2,111 2,111 0 409,000 409,000 0 2,000 2,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,453 326,453 0 167,100 167,100 0 572,600 572,600 0 
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ვალდებულებების 

კლება 
5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 

04 01 01 
ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების 

გაერთიანება 
947,627 947,627 0 1,095,300 1,095,300 0 1,055,800 1,055,800 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200   200 200   200 200   

  ხარჯები  941,652 941,652 0 1,087,100 1,087,100 0 1,043,800 1,043,800 0 

  შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651   712,200 712,200   657,360 657,360   

  საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 360,900 360,900 0 384,440 384,440 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298   5,000 5,000   0 0   

  სხვა ხარჯები 2,111 2,111   9,000 9,000   2,000 2,000   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,975 5,975   8,200 8,200   12,000 12,000   

04 01 02 

ბაგა-ბაღების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და 

ინვენტარის შეძენა 

320,478 320,478 0 558,900 558,900 0 560,600 560,600 0 

  ხარჯები  0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,478 320,478 0 158,900 158,900 0 560,600 560,600 0 

04 01 02 01 
ოქტომბრის ბაგა-ბაღის 

მშენებლობა  
287,348 287,348 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 287,348 287,348   0     0     

04 01 02 02 

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში 

ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით 

აღჭურვა 
5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 

  ვალდებულებების კლება 5,555 5,555   0     0     

04 01 02 03 

მახუნცეთის თემის 

ადმინისტრაციული შენობის და 

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის 

რეკონსტრუქცია 

0 0 0 400,000 400,000 0 360,600 360,600 0 

  ხარჯები  0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 0     400,000 400,000   0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     360,600 360,600   

04 01 02 04 
დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი 

და ეზოს კეთილმოწყობა 
0 0 0 68,900 68,900 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     68,900 68,900   0     

04 01 02 05 
დაბა ქედის #1ბაგა-ბაღის რემონტი 

და ეზოს კეთილმოწყობა 
33,130 33,130 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,130 33,130   0     0     

04 01 02 06 
 მერისის ბაგა ბაღის 

კეთილმოწყობა 
0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     40,000 40,000   

04 01 02 07 
ხარაულის ბაგა ბაღის 

კეთილმოწყობა 
0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     60,000 60,000   

04 01 02 

08 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-

ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა 

და ატრაქციონების შეძენა 

0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     100,000 100,000   

04 01 02 09 
წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი 

და ეზოს კეთილმოწყობა 
0 0 0 90,000 90,000 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     90,000 90,000   0     

05 00 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 

1,401,829 1,401,829 0 1,077,300 1,077,300 0 1,039,500 1,039,500 0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 163 163 0 163 163 0 163 163 0 

  ხარჯები  1,284,865 1,284,865 0 964,000 964,000 0 876,000 876,000 0 

  შრომის ანაზღაურება 568,153 568,153 0 524,300 524,300 0 521,640 521,640 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 268,312 268,312 0 309,500 309,500 0 277,570 277,570 0 

  სუბსიდიები 154,163 154,163 0 121,700 121,700 0 75,400 75,400 0 

  გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,704 3,704 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 11,833 11,833 0 8,500 8,500 0 1,390 1,390 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,464 112,464 0 113,300 113,300 0 163,500 163,500 0 

  ვალდებულებების კლება 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
718,988 718,988 0 425,300 425,300 0 361,900 361,900 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 0 27 27 0 27 27 0 

  ხარჯები  623,824 623,824 0 318,800 318,800 0 261,400 261,400 0 

  შრომის ანაზღაურება 91,493 91,493 0 84,100 84,100 0 84,240 84,240 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 88,192 88,192 0 107,500 107,500 0 101,760 101,760 0 

  სუბსიდიები 154,163 154,163 0 121,700 121,700 0 75,400 75,400 0 

  გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 200 200 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 11,075 11,075 0 5,500 5,500 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,164 95,164 0 106,500 106,500 0 100,500 100,500 0 

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 130,450 130,450 0 120,700 120,700 0 121,500 121,500 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27   27 27   27 27   

  ხარჯები  129,264 129,264 0 120,200 120,200 0 121,000 121,000 0 

  შრომის ანაზღაურება 91,493 91,493   84,100 84,100   84,240 84,240   

  საქონელი და მომსახურეობა 37,561 37,561 0 36,100 36,100 0 36,760 36,760 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 200 200   0     0     

  სხვა ხარჯები 9 9   0     0 0   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,186 1,186   500 500   500 500   

05 01 02 
სპორტული და ახალგაზრდული 

ღონისძიებების დაფინანსება 
61,697 61,697 0 76,900 76,900 0 65,000 65,000 0 

  ხარჯები  61,697 61,697 0 76,900 76,900 0 65,000 65,000 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 50,631 50,631 0 71,400 71,400 0 65,000 65,000 0 

  სხვა ხარჯები 11,066 11,066   5,500 5,500   0 0   

05 01 03 
საფეხბურთო კლუბის 

მხარდამჭერი ღონისძიებები 
349,916 349,916 0 45,000 45,000 0 0 0 0 

  ხარჯები  349,916 349,916 0 45,000 45,000 0 0 0 0 

  სუბსიდიები 71,216 71,216   45,000 45,000   0 0   

  გრანტები 278,700 278,700   0     0 0   

05 01 04 
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი 

ღონისძიებები 
82,947 82,947 0 76,700 76,700 0 75,400 75,400 0 

  ხარჯები  82,947 82,947 0 76,700 76,700 0 75,400 75,400 0 

  სუბსიდიები 82,947 82,947   76,700 76,700   75,400 75,400   

05 01 05 

 სტადიონებისა და მინის 

საფეხბურთო მოედნების  

მშენებლობა რეაბილიტაცია 

93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 

05 01 05 01 
მინი სპორტული მოედნების 

მშენებლობა  და რეაბილიტაცია  
93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,978 93,978   106,000 106,000   100,000 100,000   

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
682,841 682,841 0 652,000 652,000 0 677,600 677,600 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 136 0 136 136 0 136 136 0 

  ხარჯები  661,041 661,041 0 645,200 645,200 0 614,600 614,600 0 

  შრომის ანაზღაურება 476,660 476,660 0 440,200 440,200 0 437,400 437,400 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 180,119 180,119 0 202,000 202,000 0 175,810 175,810 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,504 3,504 0 0 0 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 758 758 0 3,000 3,000 0 1,390 1,390 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300 0 6,800 6,800 0 63,000 63,000 0 

  ვალდებულებების კლება 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 426,306 426,306 0 390,800 390,800 0 377,400 377,400 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 97   97 97   97 97   

  ხარჯები  426,306 426,306 0 388,800 388,800 0 377,400 377,400 0 

  შრომის ანაზღაურება 329,234 329,234   298,500 298,500   290,040 290,040   

  საქონელი და მომსახურეობა 96,115 96,115 0 89,300 89,300 0 86,360 86,360 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 912 912   0     0     

  სხვა ხარჯები 45 45   1,000 1,000   1,000 1,000   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     2,000 2,000   0 0   

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა 125,828 125,828 0 114,900 114,900 0 113,600 113,600 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30   30 30   30 30   

  ხარჯები  125,828 125,828 0 114,100 114,100 0 112,600 112,600 0 

  შრომის ანაზღაურება 118,956 118,956   107,600 107,600   107,040 107,040   

  საქონელი და მომსახურეობა 4,268 4,268 0 6,300 6,300 0 5,410 5,410 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2,592 2,592   0     0 0   

  სხვა ხარჯები 12 12   200 200   150 150   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     800 800   1,000 1,000   

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 52,077 52,077 0 62,100 62,100 0 61,600 61,600 0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9   9 9   9 9   

  ხარჯები  52,077 52,077 0 58,100 58,100 0 59,600 59,600 0 

  შრომის ანაზღაურება 28,470 28,470   34,100 34,100   40,320 40,320   

  საქონელი და მომსახურეობა 23,406 23,406 0 23,200 23,200 0 19,040 19,040 0 

  სხვა ხარჯები 201 201   800 800   240 240   

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     4,000 4,000   2,000 2,000   

05 02 04 
კულტურული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
61,330 61,330 0 84,200 84,200 0 65,000 65,000 0 

  ხარჯები  56,830 56,830 0 84,200 84,200 0 65,000 65,000 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 56,330 56,330 0 83,200 83,200 0 65,000 65,000 0 

  სხვა ხარჯები 500 500   1,000 1,000   0     

  ვალდებულებების კლება 4,500 4,500   0     0     

05 02 05 

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და 

ბიბლიოთეკების მშენებლობ- 

რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 
17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

05 02 05 01 

ზვარის თემის ადმინისტრაციული 

შენობის და კულტურის სახლის 

მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 
17,300 17,300 0 0 0 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300   0     0     



35 
 

05 02 05 02 

დაბა ქედაში კულტურის სახლისა 

და სახელოვნებო სკოლის 

რემონტი 

0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     60,000 60,000   

06 00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

383,249 383,249 0 405,400 405,400 0 695,500 695,500 0 

  ხარჯები  303,163 303,163 0 405,400 405,400 0 435,500 435,500 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 5,950 5,950 0 46,400 46,400 0 103,500 103,500 0 

  სუბსიდიები 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 174,499 174,499 0 208,900 208,900 0 227,000 227,000 0 

  სხვა ხარჯები 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 0 0 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 

  ვალდებულებების კლება 2,635 2,635 0 0 0 0 0 0 0 

06 01 
ჯანმრთელობის დაცვის 

ღონისძიებები 
180,808 180,808 0 276,300 276,300 0 607,300 607,300 0 

  ხარჯები  102,417 102,417 0 276,300 276,300 0 347,300 347,300 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 43,600 43,600 0 102,500 102,500 0 

  სუბსიდიები 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 19,637 19,637 0 130,100 130,100 0 139,800 139,800 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 

  ვალდებულებების კლება 940 940 0 0 0 0 0 0 0 

06 01 01 

ეპილეფსიით დაავადებულთა 

სფეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 
20,577 20,577 0 20,200 20,200 0 24,800 24,800 0 

  ხარჯები  19,637 19,637 0 20,200 20,200 0 24,800 24,800 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 19,637 19,637   20,200 20,200   24,800 24,800   

  ვალდებულებების კლება 940 940   0     0     

06 01 02 
 ამბულატორიების 

მომსახურეობის პროგრამა 
82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 

  ხარჯები  82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 

  სუბსიდიები 82,781 82,781   102,600 102,600   105,000 105,000   

06 01 03 

სოფლის მოსახლეობის 

სამედიცინო მომსახურეობის 

პროგრამა 

0 0 0 128,100 128,100 0 140,100 140,100 0 

  ხარჯები  0 0 0 128,100 128,100 0 140,100 140,100 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 18,200 18,200 0 25,100 25,100 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0     109,900 109,900   115,000 115,000   

06 01 04 

თემზე დაფუძნებული მობილური 

გუნდის მომსახურება მძიმე 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისთვის 

0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 

  ხარჯები  0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 

06 01 05 

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და 

ამბულატორიების კეთილმოწყობა და 

ინვენტარის შეძენა 
77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 

06 01 05 01 

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო 

პუნქტის (და სოფლის სახლის) 

მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 

0 0 0 0 0 0 200,000 200,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0     0     200,000 200,000   

06 01 05 02 
ამბულატორიებისათვის 

ავტომანქანის შეძენა 
52,400 52,400 0 0 0 0 0 0 0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,400 52,400   0     0     

06 01 05 03 
თემის სამედიცინო პუნქტების და 

ამბულატორიების კეთილმოწყობა 
25,051 25,051 0 0 0 0 60,000 60,000 0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,051 25,051   0     60,000 60,000   

06 02 
სოციალური დაცვის 

ღონისძიებები 
202,440 202,440 0 129,100 129,100 0 88,200 88,200 0 

  ხარჯები  200,746 200,746 0 129,100 129,100 0 88,200 88,200 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 5,950 5,950 0 2,800 2,800 0 1,000 1,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 154,863 154,863 0 78,800 78,800 0 87,200 87,200 0 

  სხვა ხარჯები 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 0 0 0 

  ვალდებულებების კლება 1,695 1,695 0 0 0 0 0 0 0 

06 02 01 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის 

ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო 

კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 
20,588 20,588 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 

  ხარჯები  18,893 18,893 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 18,893 18,893   16,800 16,800   25,200 25,200   

  ვალდებულებების კლება 1,695 1,695   0     0     

06 02 02 

ვეტერანთა სარიატუალო მომსახურების, 

სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 
1,750 1,750 0 2,800 2,800 0 1,500 1,500 0 

  ხარჯები  1,750 1,750 0 2,800 2,800 0 1,500 1,500 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 750 750 0 2,800 2,800 0 1,000 1,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 1,000   0     500 500   

06 02 03 

ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 

პროგრამა 
3,900 3,900 0 0 0 0 0 0 0 

  ხარჯები  3,900 3,900 0 0 0 0 0 0 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,900 3,900   0     0     

06 02 04 

ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე 

(18 წლამდე ასაკის ბავშვები) 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამა 

11,000 11,000 0 16,000 16,000 0 16,000 16,000 0 

  ხარჯები  11,000 11,000 0 16,000 16,000 0 16,000 16,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 11,000 11,000   16,000 16,000   16,000 16,000   

06 02 05 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ 

პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა 
12,000 12,000 0 17,500 17,500 0 17,000 17,000 0 

  ხარჯები  12,000 12,000 0 17,500 17,500 0 17,000 17,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 12,000 12,000   17,500 17,500   17,000 17,000   

06 02 06 

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ 

ბენეფიციართა მგზავრობის 

ხელშეწყობის პროგრამა 
15,059 15,059 0 19,000 19,000 0 19,000 19,000 0 

  ხარჯები  15,059 15,059 0 19,000 19,000 0 19,000 19,000 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 15,059 15,059   19,000 19,000   19,000 19,000   

06 02 07 

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის 

კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის 

მიზნობრივი პროგრამა 

4,667 4,667 0 9,500 9,500 0 9,500 9,500 0 

  ხარჯები  4,667 4,667 0 9,500 9,500 0 9,500 9,500 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4,667 4,667   9,500 9,500   9,500 9,500   

06 02 08 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ 

დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის 

ა/რ სარეზერვო ფონდი)  

93,544 93,544 0 0 0 0 0 0 0 

  ხარჯები  93,544 93,544 0 0 0 0 0 0 0 

  საქონელი და მომსახურეობა 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 88,344 88,344   0     0     
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06 02 09 

საცხოვრებელ სახლებზე 

ამორტიზირებული სახურავების 

შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა 

39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 0 0 0 

  ხარჯები  39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 0 0 0 

  სხვა ხარჯები 39,933 39,933   47,500 47,500   0     
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1 2 3

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 532620

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 20

ხარჯები 528660

შრომის ანაზღაურება 409020

ხელფასები 409020

ხელფასები ფულადი ფორმით 288720

დანამატი 120300

საქონელი და მომსახურება 67140

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 12000

მივლინება 2500

მივლინება ქვეყნის შიგნით 2500

ოფისის ხარჯები 24940

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 3000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და 

ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 4500

კომპიუტერული ტექნიკა 2660

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 3030

საოფისე ავეჯი 2400

კავშირგაბმულობის ხარჯი 8000

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 350

ელექტროენერგიის ხარჯი 1000

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23200

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 19200

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1500

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 1500

სხვა ხარჯები 52500

სხვადასხვა ხარჯები 52500

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 52500

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3960

ძირითადი აქტივები 3960

შენობა ნაგებობები 0

არასაცხოვრებელი შენობები

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 3960

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

კომპიუტერი 3360

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღებ 600

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

დანართი #1

პროექტი

 ლარებში

              ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი        
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01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1363820

ხარჯები 1203620

შრომის ანაზღაურება 675410

ხელფასები 675,410

თანამდებობრივი სარგო 476,760

პრემია 198,650

საქონელი და მომსახურება 528,210

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 275,880

მივლინება 7600

მივლინება ქვეყნის შიგნით 7,600

ოფისის ხარჯები 108,230

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 8,070

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და 

ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2,000

კომპიუტერული ტექნიკა 6,840

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 8,170

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან 

დაკავშირებული ხარჯი 1,000

საოფისე ავეჯი 1,870

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 1,000

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2,000

კავშირგაბმულობის ხარჯი 39,280

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 5,000

დანართი #1

 ლარებში

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი
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ელექტროენერგიის ხარჯი 15,000

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის 

შეძენის ხარჯი 16,000

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 2,000

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 57900

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 44,400

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 13,000

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 75600

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 5,000

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 69,600

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 160200

ძირითადი აქტივები 160200

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 160200

სატრანსპორტო საშუალებები 150000

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 150,000

კომპიუტერი 2,400

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღებ 4,700

ფოტოაპარატი 1,900

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1,200
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02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 64560

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 4

ხარჯები 64560

შრომის ანაზღაურება 45560

ხელფასები 45560

თანამდებობრივი სარგო 32160

პრემია

დანამატი 13400

საქონელი და მომსახურება 19000

მივლინება 1000

მივლინება ქვეყნის შიგნით 1000

ოფისის ხარჯები 4200
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 840

კომპიუტერული ტექნიკა 95

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 400

საოფისე ავეჯი

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

კავშირგაბმულობის ხარჯი 720

ელექტროენერგიის ხარჯი 2000

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 145

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13800

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 4800

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1000

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 8000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0

ძირითადი აქტივები 0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0

კომპიუტერი

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღებ

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

დანართი #1

 ლარებში

ქედის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის 2018 

წლის ბიუჯეტის განაცხადი



პროექტი

                      შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისის 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი
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შ.პ.ს ქედისკომუნალურსერვისი 273430 287700 306200

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 37 37

ხარჯები 268594 287700 306200

შრომის ანაზღაურება 128760 141960 141960

ხელფასები 128760 141960 141960

თანამდებობრივი სარგო 128760 141960 141960

საქონელი და მომსახურება 139834 140840 164240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1500 1500

მივლინება 100 500 300

მივლინება ქვეყნის შიგნით 100 500 300

ოფისის ხარჯები 105234 66298 68540

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 
1550 640 560

კომპიუტერული ტექნიკა 1060 840

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 480 450 225

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან 

დაკავშირებული ხარჯი
10373 9920 10695

საოფისე ავეჯი 500

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 5681 5012 6640

კავშირგაბმულობის ხარჯი 1061 1596 1460

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 100 120 120

ელექტროენერგიის ხარჯი 46360 47000 48000

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 39629

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
4900 2000 4800

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
25000 59062 75300

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 16000 51262 66800

 ლარებში



მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9000 7800 8500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4600 11480 13800

ცხოველების გაუნვეყოფა 4000 4000 4000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი
600 7480 9800

სხვა ხარჯები 0 4900 0

სხვადასხვა ხარჯები 0 4900 0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 4900

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4836 0 0

ძირითადი აქტივები 4836 0 0

შენობა ნაგებობები 4836 0 0

ელექტრო გადამცემი ხაზები 4836
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შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი" 176700 185600 164300

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 23 26

ხარჯები 176700 165600 164300

შრომის ანაზღაურება 40950 34800 34800

ხელფასები 40950 34800 34800

თანამდებობრივი სარგო 40950 34800 34800

საქონელი და მომსახურება 100650 112600 111100

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 64920 70080 69120

მივლინება 500 300 300

მივლინება ქვეყნის შიგნით 500 300 300

ოფისის ხარჯები 20223 21636 26030

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების 

შეძენა 

400 510 430

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის 

ხარჯი
14273 11183 10000

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 200 500 500

კავშირგაბმულობის ხარჯი 1500 1500 1500

ელექტროენერგიის ხარჯი 500 500 600

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 100 100 100

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 2000 6443 12000

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე 

გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი
600 900 900

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
650

კვების ხარჯები 787 1180 2000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
2740 1180 1500

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
10480 18104 12000

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 8000 16104 9600

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2480 1500 1500

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 500 900

შ.პ.ს ,,ქედის წყალკანალი"-ს  2018 წლის  ბიუჯეტის განაცხადი

 ლარებში



სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1000 120 150

ბანკის მომსახურების ხარჯი 120 120 150

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 880

სხვა ხარჯები 35100 18200 18400

სხვადასხვა ხარჯები 35100 18200 18400

გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში 

აღრიცხული დღგ-ის)
34200 17500 17500

მოსაკრებლები 600 600

საკომისიოები 100 300

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20000 0

ძირითადი აქტივები 0 20000 0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0 20000 0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი 15000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
5000
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05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 82,947 74,700 75,400

ხარჯები 82,947 74,700 75,400

შრომის ანაზღაურება 19,150 15,600 15,600

ხელფასები 19,150 15,600 15,600

თანამდებობრივი სარგო 17,600 15,600 15,600

პრემია 1,550

საქონელი და მომსახურება 63,797 59,100 59,800

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44,172 36,500 36,500

მივლინება 4,220 4,000 5,500

მივლინება ქვეყნის შიგნით 4,220 4,000 5,500

ოფისის ხარჯები 240 300 0

კავშირგაბმულობის ხარჯი 240 300

სამედიცინო ხარჯები 1,300 1,700

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 5,885 5,250 6,600

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,830 4,800 7,000

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 6,830 4,800 7,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,450 6,950 2,500

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2,450 6,950 2,500

დანართი #1

პროექტი

 ლარებში

2018 წლის სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
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04 01 01 ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 947628 1078800 1055800

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 137.5 200 200

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 4 6

ხარჯები 941653 1070600 1043800

შრომის ანაზღაურება 635651 712200 657360

ხელფასები 635651 712200 657360

თანამდებობრივი სარგო 635651 657420 657360

პრემია 54780

საქონელი და მომსახურება 296593 350200 384440

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9305 6850 14400

მივლინება 992 800 1000

მივლინება ქვეყნის შიგნით 992 800 1000

ოფისის ხარჯები 116684 118600 162130

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 6998 6545 8000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და 

ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2479 2580 4000

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 12145 18180 14000

ტელევიზორი 900

კომპიუტერული ტექნიკა 2500

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2595 2100 2500

საოფისე ავეჯი 8000

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 3500 12655 7630

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 6600 10150 15000

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 10000

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანაქანა-დანადგარების მოვლა შენხვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3500

კავშირგაბმულობის ხარჯი 6135 6900 6900

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 297 300 400

ელექტროენერგიის ხარჯი 24088 37440 45000

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 7000 8550 10000

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის 

შეძენის ხარჯი 22680 13200 23800

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 1252

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 20915

კვების ხარჯები 159549 209400 190000

სამედიცინო ხარჯები 592 800 800

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 4833 4000 10000

დანართი #1

 ა.(ა).ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

პროექტი

 ლარებში
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3773 4600 5300

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2773 3800 4800

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1000 800 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 865 5150 810

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 865 5150 810

სოციალური უზრუნველყოფა 7298 5000 0

სოციალური დახმარება 7298 5000 0

ფულადი ფორმით 7298 5000

სხვა ხარჯები 2111 3200 2000

სხვადასხვა ხარჯები 2111 3200 2000

მოსაკრებლები 3200 2000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 2111

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5975 8200 12000

ძირითადი აქტივები 5975 8200 12000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5975 8200 12000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5975 2600 8800

ტელევიზორი

მაცივარი 2000 2000

კომპიუტერი 1200 1200

ავეჯი 2400



პროგრამული 

კოდი
დასახელება 2016 წ. ფაქტი 2017 წ. გეგმა 2018 წ. პროექტი

1 2 3 4 5

05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 426306 387000 377400

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 96 97

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 30 30

ხარჯები 426306 385000 377400

შრომის ანაზღაურება 329234 297000 290040

ხელფასები 329234 297000 290040

თანამდებობრივი სარგო 304318 297000 290040

პრემია 24916

საქონელი და მომსახურება 96115 87000 86360

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 64750 54470 55000

მივლინება 1936 2000 1500

მივლინება ქვეყნის შიგნით 1936 2000 1500

ოფისის ხარჯები 21013 22930 22260

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 2919 1415 1500

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 120 130

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 3497 3000 3000

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

კომპიუტერული ტექნიკა 309 355 400

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 400 630 630

მობილური ტელეფონი

მუსიკალური ინსტრუმენტი 300 500

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 1900 2000 2100

საოფისე ავეჯი 1500 1500

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 600 300

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 1900 1500 1500

კავშირგაბმულობის ხარჯი 3416 4310 3500

ელექტროენერგიის ხარჯი 5072 5000 5000

წყლის ხარჯი

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, 

ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 1600 2200 2200

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 787 1000 1000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 4829 4600 4600

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2620 4100 3600

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2209 500 1000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2800 2000 2000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი 2800 2000 2000

სოციალური უზრუნველყოფა 912 0 0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 912 0 0

ფულადი ფორმით 912

სხვა ხარჯები 45 1000 1000

სხვადასხვა ხარჯები 45 1000 1000

მოსაკრებლები 1000 1000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 45

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2000 0

ძირითადი აქტივები 2000 0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0 2000 0

კომპიუტერი

მუსიკალური ინსტრუმენტი 2000

ფოტოაპარატი

დანართი #1

ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

 ლარებში
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05 02 03 ა.(ა).ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა 125828 114900 113600

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.5 29.5 29.5

ხარჯები 125828 114100 112600

შრომის ანაზღაურება 118955 107600 107040

ხელფასები 118955 107600 107040

თანამდებობრივი სარგო 109940 107600 107040

პრემია 9015

საქონელი და მომსახურება 4269 6300 5410

მივლინება 221 600 500

მივლინება ქვეყნის შიგნით 221 600 500

ოფისის ხარჯები 4048 5700 4910

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 611 330

400

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 100 100 100

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის 

საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 85 80

80

კომპიუტერული ტექნიკა 200 390 300

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 200 250

მუსიკალური ინსტრუმენტი 1200 400
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი
500 200

საოფისე ავეჯი 380 300 450

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 400
100

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 150 120 150

კავშირგაბმულობის ხარჯი 176 480 480

ელექტროენერგიის ხარჯი 1087 1400 1200

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, 

ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი
759 700 800

სოციალური უზრუნველყოფა 2592 0 0

სოციალური დახმარება 2592 0 0

ფულადი ფორმით 2592

a(a)ip qedis saxelovnebo skolis 2018 წლის ბიუჯეტიs ganacxadi

ლარი



სხვა ხარჯები 12 200 150

სხვადასხვა ხარჯები 12 200 150

მოსაკრებლები 12 200 150

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 800 1000

ძირითადი აქტივები 0 800 1000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0 800 1000

მუსიკალური ინსტრუმენტი 800 1000
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05 02 03 ა.(ა).ი.პ ქედის მუზეუმი 52077 59100 61600

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 9 9

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5

ხარჯები 52077 55100 59600

შრომის ანაზღაურება 28470 34100 40320

ხელფასები 28470 34100 40320

თანამდებობრივი სარგო 26280 34100 40320

პრემია 2190

საქონელი და მომსახურება 23406 20200 19040

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9000 8850 9900

მივლინება 2300 400 300

მივლინება ქვეყნის შიგნით 300 400 300

მივლინება ქვეყნის გარეთ 2000

ოფისის ხარჯები 5404 5850 4240

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 
619 495 240

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 150

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და 

ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
236 590 60

კომპიუტერული ტექნიკა 350 270 200

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 270 270 200

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან 

დაკავშირებული ხარჯი 65 115 90

საოფისე ავეჯი 150

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 45

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 228 180 200

კავშირგაბმულობის ხარჯი 1345 1280 1200

ელექტროენერგიის ხარჯი 756 1800 1200

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის 

შეძენის ხარჯი
690 700 700

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 800

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4452 5100 4600

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2617 3600 3600

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1835 1500 1000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2250 0 0

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი 2250

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

სხვა ხარჯები 201 800 240

სხვადასხვა ხარჯები 201 800 240

მოსაკრებლები 201 800 240

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4000 2000

ძირითადი აქტივები 0 4000 2000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0 4000 2000

კომპიუტერი 1000

ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული 

კოლექციები
3000 2000

დანართი #1

ა.(ა).ი.პ ქედის ისტორიული მუზეუმის 2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

 ლარებში
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05 01 01 ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 130449 120700 121500

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 27 27

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5

ხარჯები 129263.00 120200.00 121000.00

შრომის ანაზღაურება 91493.00 84100.00 84240.00

ხელფასები 91493 84100 84240

თანამდებობრივი სარგო 91493 84100 84240.00

საქონელი და მომსახურება 37561.00 36100.00 36760.00

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7300 13320 13320

მივლინება 1954.00 1600.00 1600.00

მივლინება ქვეყნის შიგნით 1954 1600 1600

ოფისის ხარჯები 15607 14310 12070

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 
373 800 800

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა 979 1900 1500

კომპიუტერული ტექნიკა 350 350 350

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 234 300 300

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან 

დაკავშირებული ხარჯი 395

საოფისე ავეჯი 760 720

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2195

#

#

#

#

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 826

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 788 900 900

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 648

კავშირგაბმულობის ხარჯი 1735 1500 1500

ინტერნეტის ხარჯი 3000 3000 2000

ელექტროენერგიის ხარჯი 4084 3000 2500

სამედიცინო ხარჯები 200 170 170

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 3380 1600 1500

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4330 5100 5100.00

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2390 3400 3400

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1940 1700 1700

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

არაკლასიფიცირებული ხარჯები 1000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4790 0 3000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 4790 3000

სოციალური უზრუნველყოფა 200 0 0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 200 0 0

ფულადი ფორმით 200

სხვა ხარჯები 9 0 0

სხვადასხვა ხარჯები 9 0 0

მოსაკრებლები 9

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1186 500 500

ძირითადი აქტივები 1186 500 500

შენობა ნაგებობები 0 500 500

სხვა შენობა-ნაგებობები (remonti) 500 500

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 1186 0 0

კომპიუტერი

#

#

დანართი #1

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის  2018 წლის ბიუჯეტის განაცხადი

პროექტი

 ლარებში
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1 2 3 4 5

01 03 სარეზერვო ფონდი 0 85000 50000

ხარჯები 0 85000 50000

სხვა ხარჯები 0 85000 50000

სხვადასხვა ხარჯები 0 85000 50000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 85000 50000

დანართი #1

პროექტი

 ლარებში

ქედის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
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05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 56,830 84,200 65,000

ხარჯები 56,830 84,200 65,000

საქონელი და მომსახურება 56,330 83,200 65,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 56,330 83,200 65,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 56,330 83,200 65,000

სხვა ხარჯები 500 1000 0

სხვადასხვა ხარჯები 500 1000 0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 500 1000

დანართი #1

პროექტი

 ლარებში

2018 წლის კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება



თარიღი ადგილი

1
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები 1000

2
მუნიციპალიტეტის პირველობა მხიარულთა და 

საზრიანთა გუნდებს შორის
აპრილ-მაისი ქედა 3000

3

ლაშქრობის მოწყობა სხვადასხვა ადგილებში
1000

4
აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში

რა? სად? როდის?
აპრილ-მაისი ბათუმი 400

5 შეიცანი საქართველო 2000

6 ,,ინტელექტის დღე-2017" აპრილ-ივნისი ქ.თბილისი 1300

7

მხიარულ რეგიონში ქედის მხიარულთა და 

საზრიანთანაკრები გუნდის მონაწილეობა

მარტი-მაისი

ადგილმდებარეობი

ს 

მიხედვით

300

8 თავისუფალი პროექტების დაფინანსება 1500

9 მუსიკალური კონკურსი ,,ქედის ხმა 2018" 2200

10
ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის,

(არაფორმალური განათლება)
600

11 კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში 1500

12 პაემანი პოეზიასთან 1500

13
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა 1700

დანართი   

მიზნობრივი პროგრამა

1. პროგრამის სახელწოდება

     2018 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის 

მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის დაწყების და დამთავრების თარიღი 

     01 იანვარი 2018 წელი

     31 დეკემბერი 2018 წელი

3. ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 18 000 (თვრამმეტი ათასი) ლარს

      I   კვარტალი- 1500

     II  კვარტალი -6000

     III კვარტალი - 7000

     IV კვარტალი - 3500

4. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროები 

     ძირითადი - ქედის მუნიციპალიტეტი 18 000 (თვრამმეტი ათასი) ლარს

5. ქვეპროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო - ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6. პროგრამის აღწერა, მისი აქტუალობის დასაბუთება და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე დგება პროგრამა 

7. ქვეპროგრამის მიზნები 

   პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა 

გასართობი და შემეცნებითი პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, 

ხალისიანი და მსუბუქი განწყობილების შექმნას, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, 

ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას, კლუბური და 

გუნდური მუშაობის უნარების შეძენასა და განვითარებას.

8. ქვეპროგრამის ხარჯები 

18000სულ ჯამი

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების 

2018 წლის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის ახალგაზრდული ღონისძიებები

ახალგაზრდული

 ღონისძიებების დასახელება
ჩატარების

თანხა

9.   ქვეპროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს

     18 000 (თვრამმეტი ათასი) ლარს

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

აგვისტო

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება ღონისძიებების ხარჯი (ლარი)

ახალგაზრდული 18 000

სულ 18 000



 ადგილი

1 1320

1320

2
2018  წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა 

წახალისების ფონდი
5500

5500

თარიღი

3
ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები
თებერვალი-მაისი ქედა 2200

4
ფრენბურთი. ავთანდილ ბერიძის

სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი
აპრილ-მაისი ქედა 2300

5
თავისუფალი ჭიდაობა. გურამ ჯიჯავაძის

ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი
წლის განმავლობაში ქედა 2000

6 ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი წლის განმავლობაში ქედა 1700

7

 ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2018-

ი"(ადგილობრივი,რეგიონალური და ზონალურ 

ტურნირებში,ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო ინვენტარის 

შეძენა)

წლის განმავლობაში
კალენდარის 

შესაბამისად
3400

8

 ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2018" სპორტი ბარიერების გარეშე 

მუნიციპალური ჩემპიონატის  და რეგიონალურ ტურნირში  

მონაწილეობა)

წლის განმავლობაში
კალენდარის 

შესაბამისად
1000

12600

9 თავისუფალი ჭიდაობა. ქოლგიანი დელფინი მარტი-აპრილი ბათუმი 1600

10
თავისუფალი ჭიდაობა. კობა კაკალაძის 

 სახელობის ტურნირი
ივნისი კალენდარის 

შესაბამისად

1600

11 თავისუფალი ჭიდაობა.  საქართველოს პირველობა წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

2100

12 თავისუფალი ჭიდაობა. გურამ ჩელებაძის სახელობის ტურნირი წლის განმავლობაში
კალენდარის 

1500

13
თავისუფალი ჭიდაობა. როსტომ მელაშვილის სახელობის 

რესპუბლიკური ტურნირი
წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1300

8100

დანართი-1

მიზნობრივი პროგრამა

1. პროგრამის სახელწოდება

     2018 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის დაწყების და დამთავრების თარიღი 

     01 იანვარი 2018 წელი

     31 დეკემბერი 2018 წელი

3. ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგ 47 000 ( ორმოცდაშვიდი  ათასი) ლარს.

      I   კვარტალი -  10 000

     II  კვარტალი - 14 000   

     III კვარტალი -13 000

     IV კვარტალი - 10 000

4. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროები 

     ძირითადი - ქედის მუნიციპალიტეტი 47 000 (ორმოცდაშვიდი  ათასი) ლარს.

5. ქვეპროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო - ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6. პროგრამის აღწერა, მისი აქტუალობის დასაბუთება და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე დგება პროგრამა 

7. ქვეპროგრამის მიზნები 

    ქვეპროგრამის მიზანია  სპორტული ღონისძიებების 2018  წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტში   სპორტული ღონისძიებების ჩატარება. 

ადგილობროვ სპორტსმენთა დაფინანსება საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად. 

8. ქვეპროგრამის ხარჯები 

გაუთვალისწინებლი ღონისძიებები

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების 

2018 წლის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის სპორტული ღონისძიებები

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება ღონისძიებების ხარჯი (ლარი)

სპორტული 47 000

სულ 47 000

9. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 

  47 000 ( ორმოცდაშვიდი  ათასი) ლარს.

ჩატარების
სპორტული

 ღონისძიებების დასახელება
N

ჯამი

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ღონისძიებები

ჯამი

თავისუფალი ჭიდაობა

თანხა

ჯამი

ჯამი



14

ჭადრაკი აჭარის პირველობა (10,  14,18)

წლამდე ასაკი
თებერვალი-მარტი ბათუმი 1700

15 ჭადრაკი აჭარის პირველობა (8,12,16) წლამდე ასაკი თებერვალი-მარტი ბათუმი 1700

16 ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2018" წლის განმავლობაში ბათუმი 1500

17 ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი"
წლის განმავლობაში ბათუმი 1500

6400

18

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა

სხვადასხვა ღონისძიებებში
წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1300

1300

19

ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის

 მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში
წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1000

1000

ქედის ფრენბურთელთ ნაკრები გუნდის

 მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში
წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1000

1000

20
მაგიდის ჩოგბურთი,აჭარის ჩემპიონატი

მარტი-აპრილი კალენდარის 

შესაბამისად

600

21
მაგიდის ჩოგბურთი,ამხანაგური შეხვედრაქ. ბათუმის სასპორტო 

სკოლის გუნდთან
მაისი-ივნისი ბათუმი 270

22
მაგიდის ჩოგბურთი,ამხანაგური შეხვედრა ხულოს სასპორტო სკოლის 

გუნდთან
სექტემბერი-ოქტომბერი ხულო 260

23 მაგიდის ჩოგბურთი,ზემო აჭარის პირველობა ოქტომბერი-ნოემბერი ხულო 0

24 თორნიკე ღოღობერიძის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1500

25 მაგიდის ჩოგბურთი. ამბროლაურის  ღია პირველობა წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1450

26 მაგიდის ჩოგბურთი. აბაში ღია პირველობა წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

1300

5380

27 ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა

2002-2003წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

250

28
ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა

2004-2005 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის
წლის განმავლობაში ბათუმი 250

29

ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

250

30
ქართული ჭიდაობა, დავით მამულაძის ხსოვნის ტურნირი

წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

250

31 ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

ტურნირი

წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

500

1500

32

ფეხბურთი. ა. (ა) ი. პ ქედის სასპორტო სკოლის 

ფეხბურთელთა სხვადასხვა ასაკობრივი 

გუნდების მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში .
წლის განმავლობაში კალენდარის 

შესაბამისად

2900

2900

47000სულ ჯამი

ჯამი

ქართული ჭიდაობა

მაგიდის ჩოგბურთი

ჭადრაკი

ჯამი

კალათბურთი

ჯამი

კიკბოქსინგი

ჯამი

ჯამი

ფეხბურთი

ჯამი

ჯამი



№

1

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X X X X X X

ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა"

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც 

აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

105000 (ასხუთიათასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 105000 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

საქმიანობის

აღწერა

ამბულატორიების

მომსახურეობა



10000

105000ჯამი

12

1

32400

8240

6120

2160

5400

6600

12

1

1

12

1

11

10000

300

1

680

20

9

8240

9

9

9

50

1

600

1420 2

მძღოლის ხელფასი

ავტომანქანების მიმდინარე რემონტი

ავტომანქანების დაზღვევა

ელექტროენერგიის გადასახადი

გათბობის ხარჯი

მედიკამენტები

პროგრამის მართვის ხარჯი

1

3

4

5

6

7

8

2 საწვავი 9 ავტომობილზე (ლიტრი)

გ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, ოქტომბრის და პირველი მაისისამბულატორიების 

მომსახურეობა.

№ თანხათვეერთეულის ფასირაოდენობაღონისძიებების ხელფასი

11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

სულ 105000 105000

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

დამატებითი

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
105000 105000

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

12 34080

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

1. ბენეფიციარების მონახულება და შეტყობინება.

10. პროგრამის ბიუჯეტი



(ხელმოწერა)

ნივის ტიპის ავტომობილებზე საწვავი ერთ თვეში გაცემული იქნას არაუმეტეს 150 ლიტრისა, ხოლო უაზის ტიპის ავტომობილზე არაუმეტეს 220 ლიტრისა.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი -----------------------------------

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

1

დანდალოს, ცხმორისის, წონიარისის, 

ზვარის, დაბა ქედის, პ/მაისის, მახუნცეთის, 

ოქტომბრის, მერისის ამბულატორიების 

მომსახურეობა.

 კვარტალი

№
შესყიდვის ობიექტის

დასახელება და მოკლე აღწერა

შესყიდვის

განხორციელების

ვადები

შესყიდვის 

განხორციელების

ფორმა

შესყიდვის

დაგეგმილი თანხა
შენიშვნა



ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

2 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

17000 (ჩვიდმეტიათასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 17 000 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხის მგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც იტვალისწინებს 

პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70000 ქულის 

მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამა.



№

1

2

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X X X X X X

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

ერთჯერადი

დახმარების

გაწევა

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

10. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამით ისარგებლებს ოჯახი (0-დან 70000-ის ჩათვლით) სარეიტინგო ქულით 2018 წლის განმავლობაში ოჯახის წევრის 

გარდაცვალები შემთხვევაში

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 70000 ქულის მქონე 

ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

აღწერა

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

17000

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
17000

დამატებითი

სულ 17000 17000



№
ერთეულის

ფასი

1 250

№

1

პროგრამით გათვალისწინებულ

ღონისძიებათა დასახელება

0-დან 70000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის 

წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევა

შენიშვნა
შესყიდვის დაგეგმილი

თანხა

შესყიდვის

 განხორციელების

ფორმა

შესყიდვის

 განხორციელების

ვადები

შესყიდვის ობიექტის დასახელება

და მოკლე აღწერა

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

ერთეული  

დასახელება
რაოდენობა

სულ ღონისძიების ხარჯი

(ლარი)

ოჯახი 68 17000

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

სულ ჯამი 17000

11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა შედგენილია გარდაცვალების 2017 წლის სტატისტიკის საფუძველზე.

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

გამონაკლის შემთხვევაში დაფინანსებით ისარგებლებს ოჯახი წევრის 2017 წლის დეკემბრის თვეში გარდაცვალების შემთხვევაში და დაფინანსდეს 2017  წლის 

პროგრამით გათვალისწინებული ოდენობით. 

მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

3. გარდაცვალების მოწმობის ასლი  დედანთან ერთად;

4. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი მოწმობა გაცემული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ქედის  განყოფილების მიერ;

5. საბანკო რეკვიზიტები;

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი -------------------------------------------

გარდაცვლილის ოჯახზე

 ერთჯერადი დახმარება
წლის განმავლობაში 17000

(ხელმოწერა)





ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ასევე 

უფროსებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების 

სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ანხორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის 

პროგრამას.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

24 800 (ოცდაოთხიათასრვაასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 24 800 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.



№

1

2

3

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

აღწერა

შემოსული 

განცხადებების 

განხილვა

დაავადებულთა 

მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებულთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა

ეპილეფსიით დაავადებულთა გართულებების თვიდან აცილება
ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მედიკამენტებით დაკმაყოფილების 

პროცენტული მაჩვენებელი

ეპილეფსიით დაავადებულთა შრომის უუნარობის შემცირება მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

1. 2014 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებები.

10. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

დამატებითი

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
24800 24800

სულ 24800 24800



№

1

პროგრამით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებათა დასახელება
ერთეულის ფასი რაოდენობა ერთეულის ფასი

სულ ღონისძიების

ხარჯი (ლარი)

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

ეპილეფსიით დაავადებულთა 100%-ით სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ბენეფიციარი 80 24800

სულ ჯამი 24800

1
დეპაკინი ქრონო 500 მგ.

(ვალპროატის მჟავა 500 მგ.)
27 28660 0.24 6878.4

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით 100% უზრუნველყოფა

№ მედიკამენტების დასახელება
ბენეფიციარის

რაოდენობა

მედიკამენტების

რაოდენობა 

(ტაბ., ფლ.)

ერთი (ტაბ., ფლ.)

 ღირებულება ლარებში

სულ ჯამი

ლარებში

3
დეპაკინი ენტერიკი 300 მგ.

(ვალპროატ ნატრიუმი 300 მგ.)
2 1200 0.44 528

2
დეპაკინი ქრონო 300 მგ.

(ვალპროატის მჟავა 300 მგ.)
2 2200 0.24 528

5
ეპიქსი 500 მგ.

(ლევეტირაცეტამი 500 მფ.)
10 10160 0.6 6096

4
დეპაკინი სიროფი 150 მგ.

(ნატრიუმის ვალპროატი)
4 158 14 2212

7 კარბამაზეპინი 200 მგ. 24 26000 0.09 2340

6
ფინლეფსინი 200 მგ.

(კარბამაზეპინი 200 მგ.)
35 47770 0.13 6210.1

სულ ჯამი 24800

 ჯამი 24792.5

ნაშთი 7.5



№

1

11. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვები:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

და მოკლე აღწერა

შესყიდვის 

განხორციელების ვადები

შესყიდვის 

განხორციელების ფორმა

შესყიდვის

დაგეგმილი თანხა
შენიშვნა

ეპილეფსიით დაავადებულთა მედიკამენტებით 

100% უზრუნველყოფა
2017 წლის დეკემბერი ელექტრონული ტენდერი 24800 ლარი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი --------------------------------------
(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

დამატებითი ინფორმაცია:

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

1. განხცადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. ბავშვის დაბადების მოწმობის და მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა;

მედიკამენტების შესყიდვის მოცულობა ყველა შემთხვევაში ხდება ინდივიდუალურად ფორმა № IV-100/ა -ში მითითებული მედიკამენტის მიხედვით   

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მედიკამენტების ჩამონათვალიუს ფარგლებში;

შესყიდვა განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოსა და სააფთიაქო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით;

მედიკამენტების გაცემას უზრუნველყოფს სააფთიაქო დაწესებულება უწყისის შესაბამისად;

,,მიმწოდებლის" დაფინანსება განხორციელდება ყოველთვიურად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულებით



ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების

ორგანიზებისა და დახმარების"მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

1 500 (ათასხუთასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი -1 500 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

      ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა 

და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

       ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 

უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული 

ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ა და ბ პუნქტები, მე-21 მუხლის 1, 2, 3 პუნქტების და 2000 წლის საქრტველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას 

დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.



№

1

1

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X

2 X X X X X X X X X X X X

1. 2016 წლის განმავლობაში გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებიდან შემოსული განცხადებები.

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან 

გათანაბრებული პირების, ონში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების 

უკვდავყოფისა და სადრესასწაულო დღეების ორგანიზება.

პროგრამით განსაზღვრულ ბენეფიციართა მატერიალური  დახმარებით მოცვა.

 უკვდავყოფისა და სადრესასწაულო დღეების 

ორგანიზება, ერთჯერადი დახმარების გაწევა 

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე და ომში 

დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე.

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

აღწერა

ომის მონაწილე ვეტერანის გარდაცვალების 

შემთხვევაში ოჯახებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევა 250 ლარით.

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

1500

10. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
1500

დამატებითი

სულ 1500 1500



ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

№ ღონისძიებების ხელფასი
ერთეულის

დასახელება
რაოდენობა

ერთეულის

ფასი
სულ

500

1500

11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

2
ხარჯები ომის მონაწილე ვეტერანის დაკრძალვისათვის 

(საჭიროების შემთხვევაში)
ვეტერანი 4 250 1000

1
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული

 მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება
1 500

1 ყვავილების და გვირგვინების შესყიდვა

შენიშვნა

ჯამი

№
შესყიდვის ობიექტის

დასახელება და მოკლე აღწერა

შესყიდვის

განხორციელების

ვადები

შესყიდვის 

განხორციელების

ფორმა

შესყიდვის

დაგეგმილი თანხა



გამონაკლის შემთხვევაში პროგრამით იანვრის თვეში ისარგებლებს ოჯახი, რომელსაც ოჯახის წევრი გარდაეცვალა 2017 წლის დეკემბრის თვეში და პროგრამით 

არ უსარგებლია

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი --------------------------------------------------
(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა შედგენილია 2017 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით.

მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

ომის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გასაცემად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ოჯახის უფლებამოსილის წარმომადგენლის განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. ოჯახის უფლებამოსილის წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანტან ერთად;

3. გარდაცვალების მოწმობის ასლი  დედანთან ერთად;

4. ვეტერანის მოწმობა;

5. საბანკო რეკვიზიტები;



3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

140 100 (ასორმოციათასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 140 100 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

       ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის 

მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და 

ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

       პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას,თსპ-ისათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, 

პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)



სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

ყოველთვიურად
ქედის

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

IV კვარტალი

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

III კვარტალიII კვარტალიI კვარტალისაქმიანობის აღწერა

მომსახურების 

მიმწოდებელთან 

ხელშეკრულებების 

(კონტრაქტების)

გაფორმება

მედიკამენტების, წნევის 

აპარატების 

და სადიაგნოსტიკო 

საშუალებების

მომწოდებლის შერჩევა

სამედიცინო მომსახურეობა

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

ქედის მუნიციპალიტეტის 

სოფლის 

მოსახლეობა უზრუნველყოფილია

ექიმამდელი სამედიცინო 

დახმარებითა

და პირველადი სამედიცინო 

დახმარებისათვის საჭირო 

მედიკამენტებით და 

სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

გაზომვის ერთეული

სოფლის 

მოსახლეობის

ჩართულობის 

მაჩვენებელი

100%

თემის სამედიცინო

პუნქტებში დასაქმებული

მედდების მიერ

წარმოდგენილი ანგარიშები

წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის
ანალიზი ყოველი

თვის 
დასასრულს

       სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით ქედის სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი ექიმამდელი

სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

მოგროვების
 მეთოდი

მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის

ინდიკატორები
მონაცემთა წყარო



თვეთა/რაოდენობა

12

0

დამხმარე სამედიცინო მასალები 39 78.56 3179.3

№
შესყიდვის განხორციელების 

ფორმა

შესყიდვის განხორციელების 

ვადები

შესყიდვის ობიექტის დასახელება

და მოკლე აღწერა
შესყიდვის დაგეგმილი თანხა შენიშვნა

1

მედიკამენტების, დამხმარე სამედიცინო 

მასალების და სხვა სადიაგნოსტიკო

საშუალებების შეძენა - მიწოდება

I კვარტალი

2018 წელი
ელექტრონული ტენდერი

9. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვები:

140100.0

10. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით:

ერთ. საშ. ფასირაოდენობა

პროდუქტები

დასახელება

მედდები ხელფასი

მედიკამენტები სამედიცინო პუნქტებისთვის

გლუკომეტრის ტესტ - ჩხირები

117000

სულ (ლარი)

15809.04

1755.0

2340

წნევის აპარატი

16.68

140083.3პროგრამის ბიუჯეტი 

ნაშთი

სულ ჯამი

250

408.24

60

45.00

39

39

39

39



მედიკამენტების
რაოდენობა
(ტაბ. ამპ. ფლ.)

ერთეულის (ტაბ. ამპ.
ფლ.) ღირებულება
ლარებში

936 0.25

9360 0.05

1404 1.25

1404 0.8

9360 0.4

936 0.7

1404 0.14

9360 0.1

1872 0.09

2340 0.15

4680 0.15

8424 0.025

4680 0.05

9360 0.09

1404 0.15

9360 0.1

9360 0.05

936 0.6

936 0.5

468 0.45

468 0.5

468 1.25

468 0.5

468 0.6 280.8

15809.04

ფლაკონი

ფლაკონი

ფლაკონი

ფლაკონი

ფლაკონი

Solutio viridis nitentis spirituosa 1%

solutio Iodi spirituasa 5%

Aethanolum Medicinalis 95%

Solutio Furacilini 0,02%

Solutio Hydrogenii peroxydi diluta 3%

იოდის 5% სპირტიანი ხსნარი 10მლ.

ეთანოლი სამედიცინო 95% 100მლ.

ფურაცილინის 0.02% ხსნარი 100მლ.

წყალბადის ზეჯანგი 3% ხსნარი 100მლ.

234

468

1755

1123.2

3744

655.2

196.56

936

168.48

ფლაკონი

ამპულა

351

702

210.6

234

842.4

210.6

936

468

561.6

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ტაბლეტი

ფლაკონი

№ ფასიშეფუთვის ფორმა

Metamizol sodium

Metamizol sodium

Ketorolac

Pitofenone hydrochloride

Coffeine - sodium benzoate

Nifedipine

ამპულა

ტაბლეტი

ამპულა

ამპულა

ტაბლეტი

ამპულა

ამპულა

ტაბლეტი

ვალიდოლი №10

კაპტოპრილი 25მგ. №50 

ნო-შპა 40მგ/2მლ. №25

ნო-შპა 40მგ. №100

პარაცეტამოლი 0,5გ. №10

კორვალოლი 25მლ.

ვალერიანის ნაყენი 25მლ.

ბრილიანტის მწვანე 1% 10მლ.

1

2

3

4

6

5

7

8

Oleum mentha piperitae+ phenob.

+ ethylbromisovalerianate

Tinctura Valerianae 468

210.6

234

585

234

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Loperamide hydrochloride

ციტრამონი №6

24

ცერუკალი 10მგ. №50

ტემპალგინი 0,5გ. №20 

მედიკამენტების დასახელება

Metoclopramide

TEMPALGIN - Metamizol sodium

Coffeine+ Acetylsalicilic acidi+ Paracetamol

Validolum (sol.menthol in acidi isovalerianae)

Captopril

Drotaverine hydrochloride

Drotaverine hydrochloride

Paracetamol

ანალგინი 50% 2მლ. №10

ანალგინი 0,5გ. №10

კეტოროლაკი 30მგ./1მლ. №10

სპაზმალგონი 5მლ. №10

სუპრასტინი 25 მგ. №20

დექსამეტაზონი 4მგ. 1მლ. №5

კოფეინი 20% 1მლ. №10

ნიფედიპინი 10მგ. №40

იმოდიუმი 2მგ. №6

Chloropyramine

Dexamethasone



№ ფასი

1 514.8

2 655.2

3 374.4

4 280.8

5 121.68

6 140.4

7 678.6

8 70.2

9 234

10 109.2

3179.28

№ ფასი

1 1755

№ რაოდენობა ფასი

1 78 2340

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი --------------------------------------

(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                               დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

მედიკამენტების და დამხმარე სამედიცინო მასალების გაცემა მოხდება კვარტალში ერთხელ

ერთეულის  ფასი

30

შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

და აღწერილობა

გლუკომეტრის ტესტ - ჩხირები

შესყიდვის ობიექტის

აღწერილობა

Accu - CHEK

Active

შეფუთვის ფორმა

კოლოფი

(50 ტესტ - ჩხირი)

შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

და აღწერილობა

წნევის აპარატი

ერთეულის  ფასი

45

რაოდენობა

39

468

936

1560

0.55

0.7

0.4

0.6

0.13

0.15

1.45

0.15

0.25

0.07

ლეიკოპლასტირი 2*500

ნიღაბი სამედიცინო

ხელთათმანი არასტერილური

შპადელი ხის სტერილური

წყვილი

ცალი

დამხმარე სამედიცინო მასალების 

დასახელება
შეფუთვის ფორმა

შესყიდვის ობიექტის

აღწერილობა

რაოდენობა ერთეულის ფასი

ბამბა 50გრ.

სტერილური საფენები 

ბინტი არასტერილური 7*14

ბინტი სტერილური 7*14

ცალი

პაკეტი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

936

936

936

468

936

936

468

შპრიცი 2მლ.

შპრიცი 5მლ.



6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი 

ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია. აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება.

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

16 000 (თექვსმეტიათასი) ლარი.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 16 000 ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)

ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:



№

1

2

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X

2 X X X X X

სულ 16000 16000

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
16000 16000

დამატებითი

წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ხუთი და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 

წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა

სოციალური პირობების გაუმჯობესება მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

აღწერა

ბენეფიციართა 

რაოდენობის დადგენა

ერთჯერადი 

დახმარების გაწევა

პროგრამით ისარგებლებს 18 წლამდე ასაკის ხუთი და მეტ შვილიანი ოჯახები, რომელთა შერჩევა მოხდება შემდეგი მონაცემებით:

1. 2018 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებები;

2. წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის მეშვეობით დაზუსტებული მონაცემები;

10. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№



№

1

№

1

შესყიდვის დაგეგმილი

თანხა
შენიშვნა

(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი --------------------------------------

ხუთი და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე 

ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური  

დახმარების გაწევა.

III-IV კვარტალი

დამატებითი ინფორმაცია:

პროგრამა შედგენილია 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე;

ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

დაფინანსება განხორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა ოჯახზე, რომლის მეხუთე შვილს 18 წელი უსრულდება 2018 წლის განმავლობაში;

ბ) მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განხცადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები დედანთან ერთად;

3. შვილების დაბადების მოწმობების ასლები დედანთან ერთად;

4. საბანკო რეკვიზიტები;

გამონაკლის შემთხვევაში პროგრამით ისარგებლებს ოჯახი, რომელსაც მეხუთე შვილი შეეძინა 2017 წლის დეკემბრის თვეში და არ უსარგებლია აღნიშნული პროგრამით;

16 000

სულ ჯამი 16000

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

ხუთი და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის 

ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების გაწევა.
ოჯახი 16 1000 16000

პროგრამით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებათა დასახელება
ერთეულის ფასი რაოდენობა ერთეულის ფასი

სულ ღონისძიების

ხარჯი (ლარი)

11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება

და მოკლე აღწერა

შესყიდვის

 განხორციელების

ვადები

შესყიდვის

 განხორციელების

ფორმა



25,185 ლარი

25185 (ოცდახუთიათასასოთხმოცდახუთი) ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 

2 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

,,სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური

ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა"

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი

პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო 

ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.  აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭოთ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ 

პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 364 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხის მგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.



№

1

2

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1 X X X X X X X X X X X X

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი

სულ 25185 0 0 25185

დამატებითი

25185

9. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

1. შერჩევა მოხდება 0-დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე 

მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს.

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სიღარიბის ზღვარზე მყოფი 

მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2017 წელი

საქმიანობის

აღწერა

უფასო კვება

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

2019 წელი 2020 წელი სულ№ წყაროს დასახელება 2018 წელი

2. 2017 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებები.

10. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

25185



№
ერთეულის

ფასი

1 3.000023 365

11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

25185

36

ერთეულის

 დასახელება

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

პროგრამით 

გათვალისწინებულ

ღონისძიებათა 

დასახელება

უმწეოთა ყოველდღიური

ერთჯერადი კვება
ბენეფიციარი

სულ ღონისძიების ხარჯი

(ლარი)

დღეთა 

რაოდენობა

რაოდენობა 2017 წლის

1 იანვრის მდგომარეობით

25185

25185

№

1
ერთჯერადი ყოველდღიური

უფასო კვება
2017 წლის დეკემბერი ტენდერი

შენიშვნა
შესყიდვის

დაგეგმილი თანხა

შესყიდვის 

განხორციელების

ფორმა

შესყიდვის

განხორციელების

ვადები

შესყიდვის ობიექტის

დასახელება და მოკლე აღწერა



დამატებითი ინფორმაცია

ა) ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დამტკიცებული ,,მომსახურეობის შესრულების, აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 

და ანაზღაურების წესის" შესაბამისას.

ბ) მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

3. ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ;

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი -------------------------------
(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 



ოთხშაბათი

1. წვნიანი ბარდით 400 გრ.

2. თევზი კარტოფილის გარნირით 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

ხუთშაბათი

1. ხარჩო ქათმის ხორცით 400 გრ.

2. კატლეტი წიწიბურას გარნირით 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

პარასკევი

1. ხარჩო საქონლის ხორცით 400 გრ.

2. მაკარონის ფაფა რძით 250 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

შაბათი

1. ხაშლამა წვნიანი საქონლის ხორცით 400 გრ.

2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა ქიშმიშით 200 გრ.

3. მოხარშული კვერცხი 1 ცალი.

4. კომპოტი ხილის 200 გრ.

5. პური ხორბლის 230 გრ.

კვირა

1. წვნიანი ლობიოთი 300 გრ.

2. ხორცი მოთუშული კომბოსტოს გარნირით 230 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

სოციალურად დაუცველი

ფენისათვის (26 კაცი)

უფასო კვება

ორშაბათი

1. ბორში საქონლის ხორცით 400 გრ.

2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

სამშაბათი

1. წვნიანი ხორცის გუფთებით 400 გრ.

2. მოხარშული ვერმიშელი ყველით 230 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

1 2 3 4

დანართი 8 ფურცელი

№ შესყიდვის ობიექტის დასახელება შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა ინფორმაცია შესაბამისობის შესახებ



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 6პური

0.26

0.05

1.5

0.2

1.5

1.5

0.06

0.05

1.5

ზეთი

მარილი

ბრინჯი

ერბო კარაქი

შაქარი

ხილი

ნიორი

მწარე წიწაკა დაფქული

კარტოფილი

0.5

0.25

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

საქონლის ხორცი ძვლიანი

კომბოსტო

ჭარხალი

სტაფილო

ხახვი

ტომატ-პასტა

მწვანილი

3

2.5

0.8

0.8

ორშაბათი

1. ბორში საქონლის ხორცით - 400 გრ.

2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა - 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის - 200 გრ.

4. პური ხორბლის - 230 გრ.

0.5



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

მწარე წიწაკა დაფქული 0.05

ყველი 1.25

ზეთი 0.5

ხილი 1.5

პური 6

მწვანილი 0.2

ნიორი 0.06

შაქარი 1

ტომატი 0.5

უცხო სუნელი 0.04

ვერმიშელი 4.5

კვერცხი 10 ც.

ბრინჯი 1.5

ერბო კარაქი 0.2

მარილი 0.1

სამშაბათი

1. წვნიანი ხორცის გუფთებით - 400 გრ.

2. მოხარშული ვერმიშელი ყველით - 230 გრ.

3. კომპოტი ხილის - 200 გრ.

4. პური ხორბლის - 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

გატარებული საქონლის ხორცი 2

ხახვი 0.35



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ხილი 1.5

შაქარი 1

პური 6

მარილი 0.1

ტომატი 0.5

ერბო კარაქი 0.25

მწარე წიწაკა დაფქული 0.05

ნიორი 0.06

კარტოფილი 3

სტაფილო 0.8

მწვანილი 0.25

ზეთი 1.5

ხახვი 0.5

ოთხშაბათი

1. წვნიანი ბარდით 400 გრ.

2. თევზი კარტოფილის გარნირით 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

ბარდა 2.6

თევზი (ხეკი) 2.8



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

უცხო სუნელი 0.1

მწარე წიწაკა დაფქული 0.05

შაქარი 1

პური 6

ერბო კარაქი 0.2

მარილი 0.1

წიწიბურა 3

მწვანილი 0.3

ხილი 1.5

ბრინჯი 1.2

ნიგოზი 0.2

ხახვი 0.5

ზეთი 0.5

ტომატი 0.5

ხუთშაბათი

1. ხარჩო ქათმის ხორცით 400 გრ.

2. კატლეტი წიწიბურას გარნირით 200 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

ქათმის ხორცი 3

გატარებული საქონლის ხორცი 1.8



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ხილი 1.5

მაკარონი 2.5

კარაქი 0.2

რძის ფხვნილი 2

შაქარი 1.5

პური 6

ტომატი 0.5

მარილი 0.066

მწარე წიწაკა დაფქული 0.05

უცხო სუნელი 0.1

ნიგოზი 0.2

ბრინჯი 1.5

მწვანილი 0.25

ზეთი 0.5

ხახვი 0.5

ნიორი 0.06

პარასკევი

1. ხარჩო საქონლის ხორცით 400 გრ.

2. მაკარონის ფაფა რძით 250 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

საქონლის ხორცი ძვლიანი 3

სტაფილო 0.6



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

შაქარი 1.5

ხილი 1.5

პური 6

მოხარშული კვერცხი 26

მწარე წიწაკა დაფქული 0.05

ზეთი 0.2

კარაქი 0.3

ქიშმიში 0.5

მწვანილი 0.4

ხახვი 0.5

ნიორი 0.06

მარილი 0.066

ბრინჯი 2

შაბათი

1. ხაშლამა წვნიანი საქონლის ხორცით 400 გრ.

2. ბრინჯის ტკბილი ფაფა ქიშმიშით 200 გრ.

3. მოხარშული კვერცხი 1 ცალი.

4. კომპოტი ხილის 200 გრ.

5. პური ხორბლის 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

საქონლის ხორცი 3.2



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

უცხო სუნელი 0.03

კომბოსტო 2.6

შაქარი 1

ხილი 1.5

პური 6

მწვანილი 0.3

ზეთი 0.477

ხახვი 0.35

ნიორი 0.06

მარილი 0.065

კვირა

1. წვნიანი ლობიოთი 300 გრ.

2. ხორცი მოთუშული კომბოსტოს გარნირით 230 გრ.

3. კომპოტი ხილის 200 გრ.

4. პური ხორბლის 230 გრ.

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა (კგ.)

ლობიო 2

საქონლის ხორცი 2.6

პიმპილი 0.03



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

65

2184

101.4

16.12

14.04

28.44

20.8

26

442

546

1872 ც.

ხილი

კვერცხი

ყველი

პური

ქიშმიში

შაქარი

312

197.6

301.6

145.6

104

234

265.2

156

41.6

114.4

104

364

400.4

156

135.2

204.36

70.2

130

166.4

18.72

ხახვი

ნიორი

მწვანილი

პიმპილი

უცხო სუნელი

მარილი

ნიგოზი

სტაფილო

ლობიო

ვერმიშელი - მაკარონი

ბრინჯი

წიწიბურა

ბარდა - გაროხი

ზეთი

კარაქი

ტომატი

საქონლის ხორცი ძვლიანი

საქონლის ხორცი გატარებული

საქონლის ხორცი ანტრიკოტი

თევზი (ხეკი)

ქათამი ბარკალი

შედედებული რძე

კარტოფილი

კომბოსტო

ჭარხალი

ინფორმაცია

პროდუქტების სახეების და რაოდენობის შესახებ

პროდუქტის დასახელება რაოდენობა კოლოგრამებში



№

1

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერიოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1

2 X X X X X X X X X X X X

№

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის სახელწოდება:

,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის 

კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. 

აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი 

მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლები პირის ერთად.

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი 

მგზავრობის ღირებულების ანაზრაურება.

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის გაზრდა,

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

9 500 (ცხრაათასხუთასი ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ძირითდი - ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

ქედის 

თანხის გაცემა

10. პროგრამის ბიუჯეტი

დამატებითი

ძირითადი ქედის მუნიციპალიტეტის 9500 9500

პროგრამით გათვალისწინებული ერთეულის ერთეულის თვეში დღეთა ხარჯი თვეში კურსის რაოდენობა

სულ 9500 9500

ბ) პროგრამის ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

2

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხმორისის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

5.6 10

1

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, დანდალოს 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

6 10

56 7

5.6 10 56 7

7

6 10 60 7

60

4

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, ზვარის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

4.5 10

3

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, წონიარისის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

5 10

45 7

4.5 10 45 7

7

5 10 50 7

50

6

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, პირველი 

მაისის თემიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

3.9 10

5

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, ქედის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

4.2 10

39 7

7

4.2 10 42 7

42



6

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, პირველი 

მაისის თემიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი
3.9 10 39 7

8

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, ოქტომბრის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

4.8 10

7

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, მახუნცეთის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

3 10

48 7

4.8 10 48 7

7

3 10 30 7

30

გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                      დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავდებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში 

ჩართულ ბენეფიციართა ორ თვეში ერთხელ ათი დღით კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურება სოფლიდან ქალაქ ბათუმამდე  და 

უკან თანმხლები პირის ერთად. ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება მოხდება რეაბილიტაციის ცენტრიდან კურსების გავლის ცნობის წარმოდგენის 

შემდეგ სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე და ჩაერიცხება ბენეფიციარს შესაბამის პირად ანგარიშბზე.

ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

1. ცერებრალური დამბლით დაავდებულ ბავშვთა მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა №100);

3. სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;

3. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

4. მშობლის საბანკო რეკვიზიტი;

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი ------------------------------------------------------
(ხელმოწერა)

7

5.2 10 52 7

დამატებითი ინფორმაცია

9

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის 

ტრანსპორტირების ხარჯები, მერისის 

თემიდან ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 

თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

5.2 10 52



 მიზნობრივი პროგრამა: 

1. პროგრამის  სახელწოდება:  

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისთვის 

 

2. პროგრამის  დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:  

2018წ.  1 იანვრიდან           2017წ.  31 დეკემბრამდე  (12 თვე) 

3.პროგრამის  მთლიანი ბიუჯეტი 77400 ლარი 

 4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები: 

ა) ძირითადი  - ქედის მუნიციპალიტეტი  77400    ლარი (ერთი მობილური გუნდის თვის ლიმიტი 

შადგენს 6450 ლარს) 

ბ) დამატებითი 0 ლარი 

 5. პროგრამის  განხოციელებზე პასუხისმგებელი ორგანო: 

ქედის მუნიციპალიტეტი  

6. პროგრამის აღწერილობა    

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვახზე ქედის 

მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზეა 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში 

აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 

პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ 

განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის 

გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის 

პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო 

სერვისების განვითარების გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო 

მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში, მობილური 

გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან 

ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის 

შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც 

ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ 

მომსახურებით იზრდება  ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა  და ამავე დროს   



ცალსახად შეუმსუბუქებდება  ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ 

მეთვალყურეობას. 

2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური 

ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების 

ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს:  დაბალანსებულ ზრუნვას, 

მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე 

ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და 

ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის. 

გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და 

მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე 

დროის ეკონომიითაც, ფსიქიური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან 

ამბულატორიაში ვიზიტისთვის(განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც 

შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი 

დანახარჯია,გარდა ამისა  ოჯახი რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში 

სოფლის მეურნეუბით არის დაკავებული  კარგავს დროს , რადგან ასეთი მარშუტის 

გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭირდება თუ „დააგვიანდა“ სოფლის ტრანსპორტის 

გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი „მოუცლელობის“ გამო ხშირად პაციენტი თვეების 

განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი  ეს შემდგომში პაციენტის 

გამწვავებით და  სტაციონირებით სრულდება , რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ 

გაცილებით ძვირი უჯდება.ამიტომ მობილური გუნდის სერვისი არ შეიძლება 

ჩაითვალოს მხოლოდ  ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად 

მას სოციალური პროგრამის  დატვირთვაც ეძლევა. 

 

7.პროგრამის მიზნები და ამოცანები: 
         პროგრამის მიზანია: 

1- თემზე დაფუძნებული ერთი მობილური გუნდის მომსახურება ქედის 

მუნიციპალიტეტში, თვეში არანაკლებ 50 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირზე;  

2-შეამციროს რეციდივის (ფსიქოპათოლოგიური    მდგომარეობის გამწვავების) 

სიხშირე; 

3-შეამციროს ძალადობრივი ქცევის (საკუთარი თავის მიმართ ან ირგვლივმყოფების 

მიმართ) რისკი; 

4-შეამციროს სტაციონირირების სიხშირე. 



5-ხელი შეუწყოს ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის პერიოდის შენარჩუნებას; 

6-ოჯახისა და პაციენტის ფსიქოგანათლებითა და მათთან თერაპიული ურთიერთობის 

დამყარებით ხელი შეუწყოს პაციენტის ინსაიტის გაზრდას, რაც  პაციენტის მობილური 

გუნდიდან ამბულატორიულ სერვისში გადასვლას უზრუნველყოფს. 

7-ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფას. 

 

პროგრამის ძირითადი ამოცანებია:  

1. მდგს მიერ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტებისთვის ხარისხიანი 

და მაღალკვალიფიციური შინ მომსახურების უზრუნველყოფა; 

2. პაციენტი იყოს დამოუკიდებელი, ერკვეოდეს თავისი დაავადების დეტალებში 

და  თავად გრძნობდეს ამბულატორიული მეთვალყურეობის საჭიროებას; 

8-განხორციელების გზები: 

პროგრამით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფისთვის 

აუცილებელი აქტივობებია: 

1. კლინიკის პერსონალის (ექიმი, ექთანი,ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი) 

შემადგენლობით სათემო გუნდების დაკომპლექტება.  

2. სათემო გუნდები,პაციენტთა სიების დაკომპლექტების  შემდეგ მოემსახურებიან  

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ არანაკლებ 50 ბენეფიციარს თვეში. სოფლის 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლებთან უშუალო კონტაქტით წინასწარ დაგეგმილი 

გრაფიკით მოხდება თვეში რამოდენიმეჯერ ადგილზე, რაიონებში გასვლა 

ამბულატორიულ უბნებში. მდგ მოემსახურება კლინიკის ამბულატორიაში 

აღრიცხვაზე მყოფ ქრონიკული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, ხოლო 

პირველად შემთხვევებზე გასცემენ რეკომდაციას ამბულატორიაში ვიზიტისთვის 

9.შეფასების ინდიკატორები: 

1. სათემო გუნდების მიერ ამბულატორიულ განყოფილებაში აღრიცხვაზე მყოფი მძიმე 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტიებისთვის  შინ მომსახურების უზრუნველყოფა 

და მკურნალობაში ჩართული პაციენტების დაახლოებით 5-7%-ით ზრდა 

2.სტაციონირებისა და რეჰოსპიტალიზაციის რიცხვი შემცირება  

3.სერვისში ჩართული პირების გამოსავალის (outcome) მაჩვენებელი, რაც მოიცავს 

ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების სიმწვავის, სოციალური ფუნქციონირების 

ხარისხისა და პაციენტისა და მისი ოჯახის კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრას. 



4.  ტრადიციულ ამბულატორიულ განყოფილებაში დაინერგება მულტიდისციპლინური 

მუშაობის სტილი, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის მიერ 

დამტკიცებული ფსიქიატრიის განვითარების კონცეფცია და საქართველოს მთავრობის 

მიერ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესახებ 

დადგენილება(2014 წ. 31 დეკემბერი N-762) 

 

10.პროგრამის ღირებულება და გათვალისწინებული  

მომსახურეობა 

 თემზე დაფუძნებული ერთი მობილური გუნდის მომსახურება ქედის 

მუნიციპალიტეტში, თვეში არანაკლებ 50 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირისთვის, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან 

სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ 

ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც 

ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს.აღნიშნულ მომსახურებას 

ახორციელებს ერთი მულტიდისციპლინური მობილური გუნდი,ერთი მობილური 

გუნდის თვის ბიუჯეტი განისაზღვრება   6450  ლარით და  სრულად მოიცავს:  

10.1) მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებასა და 

განხორციელებას; 

10.2) შინ მომსახურებას, რეგულარულ ვიზიტებს პაციენტის საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით, 

12/7  სატელეფონო კონსულტაციას; 

10.3) მობილური გუნდის ექიმი ფსიქიატრის დანიშნული მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფას (კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და 

დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) )შესაბამისად; 

10.4) პაციენტის სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგს, სამედიცინო 

მომსახურებასთან ერთად სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას; 

10.5) პაციენტის და პაციენტის ოჯახის წევრების ელემენტარულ ფსიქოლოგიურ 

მხარდაჭერასა და ფსიქოგანათლებას ; 

10.6 ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების შემთხვევაში 

პაციენტის სტაციონირების ორგანიზებას; 

10.7) 10 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობას. 

 

11.დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი 



ა-მე-10 პუნქტის ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსება 

ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით. ერთი მობილური გუნდის თვის 

ლიმიტი შეადგენს 6450 ლარს  

ბ-პროგრამის მიმწოდებელი ( კლინიკა) წინასწარ დადგენილი ფორმით აწოდებს 

განმახორციელებელს(ქედის გამგეობა) შესრულებული სამუშაოს მოცულობას ყოველი 

მომდევნი თვის 5 რიცხვამდ. 

გ-განმახორციელებელი ანაზღაურებს მიმწოდებლის მიერ გადაცემულ შესრულებულ 

სამუშაოს  იმავე თვის ბოლომდე.  

 

გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

                   ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

                       სამსახური უფროსი დავით თედორაძე 

                                      

დანართი  

ანაზღაურების მოთხოვნის უწყისი №                         (თავფურცელი) 

ანგარიშგების 

პერიოდი: 
-----    ------------------------ 2018 წ. 

დაწესებულების 

დასახელება:  

ხელშეკრულების № 

№   

ნოზოლოგიის 

კოდი (ICD 

10) 

ავადმყოფთა  

რაოდენობა 

შემთხვევათა 

რაოდენობა 

ჩატარებული 

ვიზიტის, 

მანიპულაციის, 

სეანსის 

რაოდენობა 

წარმოდგენილი 

სამუშაოს 

ღირებულება 

    

1   2 3 4 5 6 

 1             

2             

 ჯამი:           

      

              

            

              

                    

   

  

                    

 

 

ანაზღაურების მოთხოვნის უწყისი № 



ანგარიშგების 

პერიოდი: 
------    -------------------------- 2018 წ. 

დაწესებულების 

დასახელება:  

ხელშეკრულების № 

№ 
პაციენტის 

სახელი 

პაციენტის 

გვარი 

პირადი 

ნომერი 

დაბადების 

თარიღი 

ნოზოლოგიის 

კოდი (ICD 

10) 

ვიზიტის 

/სეანსების 

რაოდე 

ნობა 

სამედიცინო 

პერსონალის 

ხელფასი 

მედიკამენტები 
არაპირდაპირი 

ხარჯი 
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                       

2                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის სახელწოდება:

,,ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა 

მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

1 იანვარი 2018წ.

31 დეკემბერი 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

19 000 (ცხრამმეტიათასი) ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ძირითდი - ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ 

დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები 

ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად 

და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 9 ბენეფიციარი მკურნალობს, 

პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.



№

1

№ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1

2 X X X X X X X X X X X X

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2018 წელი

საქმიანობის

აღწერა

თანხის გაცემა

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში 

ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯები.

ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის გაზრდა,

 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

დიალიზის 

სახელმწიფო 

პროგრამაში ჩართული 

პაციენტების შესახებ 

მონაცემების მოპოვება

2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

ძირითადი
ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტი
19000

10. პროგრამის ბიუჯეტი

სულ 19000 19000

დამატებითი

19000

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება



№
რაოდე

ნობა

ერთეულის

ფასი (ლარი)

თვეში დღეთა 

რაოდებობა

ხარჯი

თვეში

თვეთა 

რაოდენობა

ღონისძიებების 

ხარჯი (ლარი)

1 5.6 13 72.8 12 873.6

1 5.6 13 72.8 12 873.6

1 4.7 13 61.1 12 733.2

1 4.7 13 61.1 12 733.2

1 4.8 13 62.4 12 748.8

1 4.8 13 62.4 12 748.8

1 5.4 13 70.2 12 842.4

1 5.4 13 70.2 12 842.4

1 6.2 13 80.6 12 967.2

1 6.2 13 80.6 12 967.2

1 6.2 13 80.6 12 967.2

1 6.2 13 80.6 12 967.2

1 2.2 13 28.6 12 343.2

1 2.2 13 28.6 12 343.2

1 6.6 13 85.8 12 1029.6

1 6.6 13 85.8 12 1029.6

1 4.5 13 58.5 12 702

1 4.5 13 58.5 12 702

1 3.4 13 44.2 12 530.4

1 3.4 13 44.2 12 530.4

15475.2

3524.8

19000

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ აბუქეთიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

1
ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ ზუნდაგიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

3

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ აქუციდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

2

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ ზვარიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

4

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ წონიარისიდან  ქალაქ 

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

7

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ დოლოგნიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

6

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ ცხმორისიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

9

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება 

(დეტალურად გაშიფრული)

ერთეულის 

დასახელება
სულ ჯამი (ლარი)

1747.2

ბ) პროგრამის ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

10

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ გულებიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი
1404

1060.8

ჯამი

ნაშთი

სულ ჯამი

15475.2

3524.8

19000

1466.4

1497.6

1684.8

1934.4

8

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ ხარაულიდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი

686.4

2059.2

5

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირების ხარჯები, სოფელ ახოდან ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი

თენმხლები პირი
1934.4



გვარი, სახელი და თანამდებობა:                                                                                                                         დავით თედორაძე                                                       

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

 სამსახურის უფროსი 

პროგრამის (ქვეპროგრამის) შემდეგი ორგანოს ხელმძღვანელი ------------------------------------------------------

(ხელმოწერა)

დამატებითი ინფორმაცია

ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მონაცემების საფუძველზე ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამსახური მიმართავს გამგებელს პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური სოციალური დახმარების თაობაზე დიალიზის ცენტრამდე და უკან ტრანსპორტის ხარჯების 

გაწევის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში გამგეობის საფინანსო სამსახური გამგებლის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად თვის პირველ რიცხვებში 

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარს შესაბამის პირად ანგარიშებზე თანხას.

ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

1. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა №100);

3. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
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06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 104,997 129,100 88,200

ხარჯები 104,997 129,100 88,200

საქონელი და მომსახურება 750 2800 1000

ოფისის ხარჯები 750 0 0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 750 0 0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 2800 1000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0 2800 1000

სოციალური უზრუნველყოფა 64,314 78,800 87,200

სოციალური დახმარება 64,314 78,800 87,200

ფულადი ფორმით 39,059 52,500 52,500

სასაქონლო ფორმით 25,255 26,300 34,700

სხვა ხარჯები 39933 47500 0

სხვადასხვა ხარჯები 39933 47500 0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 39933 47500 0

06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა
20,588 16,800 25,200

ხარჯები 20,588 16,800 25,200

სოციალური უზრუნველყოფა 20,588 16,800 25,200

სოციალური დახმარება 20,588 16,800 25,200

სასაქონლო ფორმით 20,588 16,800 25,200

06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
1,750 2,800 1,500

ხარჯები 1,750 2,800 1,500

საქონელი და მომსახურება 750 2800 1000

ოფისის ხარჯები 750 0 0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 750

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 2800 1000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2800 1000

სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 0 500

სოციალური დახმარება 1,000 0 500

ფულადი ფორმით 1,000 500

06 02 04
ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა
11,000 16,000 16,000

ხარჯები 11,000 16,000 16,000

სოციალური უზრუნველყოფა 11,000 16,000 16,000

სოციალური დახმარება 11,000 16,000 16,000

ფულადი ფორმით 11,000 16,000 16,000

06 02 05
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
12,000 17,500 17,000

ხარჯები 12,000 17,500 17,000

სოციალური უზრუნველყოფა 12,000 17,500 17,000

სოციალური დახმარება 12,000 17,500 17,000

ფულადი ფორმით 12,000 17,500 17,000

06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის 

პროგრამა
15,059 19,000 19,000

ხარჯები 15,059 19,000 19,000

სოციალური უზრუნველყოფა 15,059 19,000 19,000

სოციალური დახმარება 15,059 19,000 19,000

ფულადი ფორმით 15,059 19,000 19,000

06 02 07
ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 

მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
4,667 9,500 9,500

ხარჯები 4,667 9,500 9,500

სოციალური უზრუნველყოფა 4,667 9,500 9,500

სოციალური დახმარება 4,667 9,500 9,500

სასაქონლო ფორმით 4667 9500 9500

06 02 08
,,საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული

სახურავების შეცვლის" მიზნობრივი პროგრამა
39,933 47,500 0

ხარჯები 39,933 47,500 0

სხვა ხარჯები 39933 47500 0

სხვადასხვა ხარჯები 39933 47500 0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 39933 47500

დანართი #1

 ლარებში

2018 წლის სოციალური დაცვის ღონისძიებები
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05 01 02 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 61,697 76,900 65,000

ხარჯები 61,697 76,900 65,000

საქონელი და მომსახურება 50,631 71,400 65,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,631 71,400 65,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 50,631 71,400 65,000

სხვა ხარჯები 11066 5500 0

სხვადასხვა ხარჯები 11066 5500 0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 11066 5500

დანართი #1

პროექტი

 ლარებში

2018 წლის სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
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06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 103,358 122,800 347,300

ხარჯები 103,358 122,800 347,300

საქონელი და მომსახურება 0 0 102500

სამედიცინო ხარჯები 0 0 25100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 77400

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0 0 77400

სუბსიდიები 82,781 102,600 105,000

სოციალური უზრუნველყოფა 20,577 20,200 139,800

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 20,577 20,200 139,800

ფულადი ფორმით 0 0 115,000

სასაქონლო ფორმით 20,577 20,200 24,800

06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 20,577 20,200 24,800

ხარჯები 20,577 20,200 24,800

სოციალური უზრუნველყოფა 20,577 20,200 24,800

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 20577 20200 24800

სასაქონლო ფორმით 20577 20200 24800

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა 82,781 102,600 105,000

ხარჯები 82,781 102,600 105,000

სუბსიდიები 82,781 102,600 105,000

06 01 03 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა 0 0 140,100

ხარჯები 0 0 140,100

საქონელი და მომსახურება 0 0 25100

სამედიცინო ხარჯები 25100

სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 115000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0 0 115000

ფულადი ფორმით 115000

06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისთვის
0 0 77,400

ხარჯები 0 0 77,400

საქონელი და მომსახურება 0 0 77400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 77400

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 77400

დანართი #1

 ლარებში

2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 

წლების პრიორიტეტები 
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ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად, პრიორიტეტებზე მიმართულმა 

სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

რითაც თავის მხრივ გაუმჯობესდება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური 

მდგომარეობა, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, განვითარდება კულტურის, 

დასვენებისა და სპორტის სფეროები. 

2018-2021 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 

2. განათლების ხელშეწყობა; 

3. კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობისა და სპორტის  სფეროს ხელშეწყობა; 

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. 
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პრიორიტეტი (1): ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია   

(პროგრამული კოდი 03 00) 

პრიორიტეტის აღწერა (სამოქმედო გეგმა): 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ 

მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და 

სოფლების, საცხოვრებელი უბნების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში 

განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მის ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებები. 

(ათასი ლარი) 

კოდი დასახელება 
2018 

წელი 

2019 

წელი 

2020     

წელი 

2021 

წელი 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
3 462.2 3 907.0 3 935.0 3 901.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 

667.3 1 600.0  1 750.0 1750.0 

03 02 

გარე-განათების მოწყობა, 

სანიტარული დასუფთავებისა და 

გამწვანების ღონისძიებები 

386.2 590.0 680.0 720.0 

03 03 
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის 

ღონისძიებები 
625.8 787.0 565.0 471.0 

03 04 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 
1 527.9 800.0 800.0 810.0 

03 05 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციისა და ნახაზების 

შედგენა 

255.0 130.0 140.0 150.0 

 

 

პროგრამა (1.1): საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

(პროგრამული კოდი 03 01)   

 პროგრამის აღწერა: 

 

• გაბიონებისა და საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 

 

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:   
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• ქვეითად მოსიარულეთა და ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება. 

 

 

პროგრამა (1.2): გარე-განათების მოწყობა, სანიტარული დასუფთავებისა და გამწვანების 

ღონისძიებები 

(პროგრამული კოდი 03 02) 

 პროგრამის აღწერა: 

 

•   დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგლებისათვის აუცილებელი პირობის შექმნა; 

•   ქუჩების განათება; 

•   გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები;  

•   სადღესასწაულო დღეებში დაბასა და თემის ცენტრებში დეკორატიული განათების 

მოწყობა; 

•  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა;  

•  დაბისა და თემის ცენტრების ყოველდღიური დასუფთავება; 

•  ნარჩენების გატანა; 

• დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების პერიოდული 

დასუფთავება და მოვლა პატრონობა. 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  

•   განათებული ქუჩები და თემის ცენტრები; 

• დაბისა და თემის ცენტრებში ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის 

გაუმჯობესება; 

• დაბის ქუჩებსა და სკვერებში,  თემის ცენტრებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური 

დაავადებების კერების მოსპობა, დაბისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი გარემოს 

შექმნა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ჯანსაღი და 

უსაფრთხო ეპიდემიოლოგიური გარემოს უზრუნველყოფა. 

პროგრამა (1.3): წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 

(პროგრამული კოდი 03 03) 

პროგრამის აღწერა: 

 

•   მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; 

• დაბისა და სოფლის წყალსადენების, სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის 

მოვლა-შენახვა; 

• ქლორირება და ფილტრაცია; 
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• წყალსადენების მიმდინარე რემონტი და ახალი მაგისტრალების მშენებლობა; 

• თემებში წყლის შემკრები ავზის მშენებლობა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  

• აღდგენილი და რეაბილიტირებული წყალსადენები; 

• დაბისა და სოფლის მოსახლეობის ეკოლოგიურად სუფთა და უწყვეტი 

წყალმომარაგება; 

 

პროგრამა (1.4): მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 

(პროგრამული კოდი 03 04) 

პროგრამის აღწერა: 

 

•   სკვერების, ტროტუარების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და ეზოების 

კეთილმოწყობა; 

•   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია; 

• დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა; 

• ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: 

•   კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. 

 

 

პროგრამა (1.5):  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ნახაზების შედგენა 

(პროგრამული კოდი 03 05) 

პროგრამის აღწერა: 

 

•   საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალიტეტში 

დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებით და წესების 

გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების 

წარმოება; 

•   სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და 

შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის 

ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. 
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მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: 

• რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. 

 

 

პრიორიტეტი (2): განათლების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 04 00) 

პრიორიტეტის აღწერა (სამოქმედო გეგმა): 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც დაწყებითი და 

ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთარი უფლებამოსილებებია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს. 2011 წლიდან ქედის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე.  

(ათასი ლარი) 

კოდი დასახელება 
2018 

წელი 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

04 00 განათლების ხელშეწყობა 1 616.4 1 250.0 1 400.0 1 450.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

ხელშეწყობა 
       1 616.4 1 250.0 1 400.0 1 450.0 

 

 

პროგრამა (2.1): სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 04 01) 

პროგრამის აღწერა: 

 

• პატარების გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით ბავშვთა ბაღებში 

ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა; 

• ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სწორი ფიზიკური განვითარება; 

• ბაგა-ბაღების კეთილმოწყობა. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; 

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; 

• რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები; 
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• მშობლების (მუშა-ხელის) სამუშაო დროის ზრდა. 

 

პრიორიტეტი (3): კულტურის, რელიგიის,  ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროს 

ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 05 00) 

პრიორიტეტის აღწერა (სამოქმედო გეგმა): 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის კულტურული და სპორტული  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 კულტურული და სპორტული,  სკოლისგარეშე განათლებისა 

და სახელოვნებო დაწესებულებების მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების 

ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას (რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და 

ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება), ასევე 

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისებას. 

(ათასი ლარი) 

კოდი დასახელება 
2018 

წელი 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

05 00 

კულტურის, რელიგიის,  

ახალგაზრდობისა  და სპორტის სფეროს 

ხელშეწყობა 

1 039.5 1 850.0 1 840.0 1 870.0 

05 01 სპორტის სფეროს ხელშეწყობა 361.9 950.0 890.0 900.0 

05 02 

კულტურის, რელიგიის ტურიზმისა და 

ახალგაზრდობის სფეროს განვითარების 

ხელშეწყობა 

677.6 900.0 950.0 970.0 

 

პროგრამა (3.1):  სპორტის სფეროს ხელშეწყობა                                                                    

(პროგრამული კოდი 05 01) 

პროგრამის აღწერა: 

 

• სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა; 

• სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება; 

• ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებებში მონაწილეობა, 

გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით 

(თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი საჩუქრებით); 

• სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია; 
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• სარაგბო კლუბ ,,ფირალების“ მხარდაჭერა. 

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

• საზოგადოების  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; 

• სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში ადგილობრივი მოზარდების მონაწილეობა და 

გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები. 

 

 

პროგრამა (3.2): კულტურის, რელიგიის და ახალგაზრდობის სფეროს განვითარების 

ხელშეწყობა 

 (პროგრამული კოდი 05 02) 

პროგრამის აღწერა: 

 

• სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა; 

• ქედის კულტურის ცენტრის და მასთან არსებული შემოქმედებითი და სანახაობითი 

კოლექტივების ხელშეწობა, მათი სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

• ქედის მუზეუმის ხელშეწყობა; 

• სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება; 

• კულტურის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; 

• ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება. 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

   

• მოზარდთა სახელოვნებო განათლებით დაინტერესება; 

• უძველესი ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება; 

• კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

• კულტურის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 

• ახალგაზრდების ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის 

ამაღლება; 

• სხვადასხვა ღონისძიებებში აქტიურად ჩართული ახალგაზრდები. 

 

 

პრიორიტეტი (4):  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                 

(პროგრამული კოდი 06 00) 

პრიორიტეტის აღწერა (სამოქმედო გეგმა): 
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მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის ხელშეწყობა ერთ-ერთ მთავარ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში 

განაგრძობს სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო და სხვადასხვა სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას, რომლებიც 

მთლიანობაში მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობას 

გააუმჯობესებს. 

(ათასი ლარი) 

კოდი დასახელება 
2018 

წელი 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

და  სოციალური უზრუნველყოფა 
695.5 555.5 698.0 710.0 

06 01 
ჯანმრთელობის დაცვის 

ღონისძიებები 
607.3 335.5 488.0 490.0 

06 02 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
88.2 220.0 210.0 220.0 

 

 

პროგრამა (4.1):  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები  

(პროგრამული კოდი 06 01)  

პროგრამის აღწერა: 

• ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

• ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; 

• სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა; 

• თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური 

აშლილობის მქონე პირებისათვის; 

• სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა; 

 

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები: 

• ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური 

მედიკამენტებით; 

• შემცირებულია ეპილეფსიით დაავადებულთა გართულებების შემთხვევები; 

•  დროული და ეფექტური სასწრაფო-სამედიცინო და ამბულატორიული 

მომსახურება; 

• გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

• კეთილმოწყობილი სამედიცინო დაწესებულებები. 
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პროგრამა (4.2):  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 

(პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამის აღწერა: 

• სოციალურად დაუცველი ფენების ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა; 

• ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება; 

• ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება; 

• უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა; 

• ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის უზრუნველყოფა. 

• ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის 

კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა. 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 

• მოსახლეობის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა, გაჭირვებულ ოჯახებში  

ხარჯების ნაწილობრივი შემცირება.; 

• ხანდაზმულთა და ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსარგებლე პირთა ფიზიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

• უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მიცვალებულთათვის სარიტუალო 

მომსახურების გაწევა; 

• მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა წახალისება; 

• ვეტერანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

• მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება; 

• დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

• გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობა; 

 

 

  



ქედის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ადგილობრივი  

ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მოკლე 

მიმოხილვა 15 ნოემბრის მდგომარეობით 

 
 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

 
ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   2016 წლის 27 დეკემბრის  №21 დადგენილებით, 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის   წლიური   მოცულობა განისაზღვრა 10 495 756 

ლარის ოდენობით, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 507 781 ლარი. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით მიღებულია გათანაბრებითი 

ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 797 200 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი- 2 303 894 ლარი, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 627 715 ლარი, ხოლო 

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 806 765 ლარი, მათ შორის: ქონების 

გადასახდი 461 922 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 344 843 ლარი, პროცენტები 34 933 ლარი, 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 63 692 ლარი, შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5 319 ლარი, სანებართვო 

მოსაკრებელი 1040 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 16 892 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 32 176 ლარი, შერეული და 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 51 696 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 24 377 

ლარი. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2017 წლის 

გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 507 781 ლარის ოდენობით, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 642 118 ლარი (72,7%). 

 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 718 770 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 

379 033 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 505 002 

ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 404 673 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 209 634 ლარს, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 971 771 ლარი. 



საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 2588 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2588 ლარი.  

 

 

 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 58 800 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43 002 

ლარი, მათ შორის:  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 58 800 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 43 002 ლარი. 

 

 
 

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის სფეროს 2017 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 499 492 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 3 740 389 ლარი, მათ შორის: 

 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 491 434 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 391 436 ლარი, 

საიდანაც 

  შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 89 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 733 ლარი. 

სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 7 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 748 ლარი. 

სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 083 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 083 

ლარი. 

სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 351 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 

351ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 378 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 368 

520 ლარი. 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2017 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 245 931 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 981 

855 ლარი, საიდანაც  

შპს ,,ქედის კომუნალურისერვისი“  2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 303 200 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 277 112 ლარი. 

გარე განათების ქსელის გაფართოება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 50 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 48 816 ლარი. 



სპეცტექნიკის შეძენა  2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 199 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199 000 ლარი. 

შპს ,,ქედის წყალკანალი“ 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 185 600 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 168 422 ლარი. 

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 2017 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 485 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 20 485 ლარი. 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 5200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5200 ლარი. 

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 234 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 234 

498 ლარი. 

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 56 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 55 992 ლარი. 

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2017 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 96 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 51 

899 ლარი. 

აბუქეთის სასმელი წყლის მშენებლობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 

100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 001 ლარი. 

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

45 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43 608 ლარი. 

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2017 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 136 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 71 

312 ლარი.  

სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 688 ლარი. 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 

548 ლარი. 

ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა 2017 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

4 853 ლარი. 

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 5 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 046 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 2 515 346 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 713 711 ლარი, მათ 

შორის: 

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის 

კომბინატოის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 436 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 139 

678 ლარი. 

მუნიციპალური(ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის 

რეაბილიტაცია 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 9 493 ლარი, 



დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 720 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 550 758 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ 

სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, 

ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი) 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

430 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 288 836 ლარი. 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე 

მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 228 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 188 

476 ლარი. 

აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 680 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 526 097 ლარი. 

აწჰესის სავაჭრო დახლის მოწყობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 700 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 373 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 58 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 37 664 ლარი. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 767 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 767 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2017 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 715 340 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 337 254 ლარი. 

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 17 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 

115 ლარი. 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 9 970 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 961 ლარი. 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 654 200 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 183 044 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 1 

654 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 183 044 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 

095 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 893 813 ლარი. 

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის 

რეკონსტრუქცია 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 400 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 160 000 ლარი. 

დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 68 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 67 540 ლარი. 

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 90 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61 691 ლარი. 

 

 

 

 

 



V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2017 წლის   

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 077 300  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

887 556 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 425 

300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 361 340 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 120 700 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93 527 ლარი. 

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 76 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 476 ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 45 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 45 000 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 76 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 71 619 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 106 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 96 717 ლარი. 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 652 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 526 216 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 390 800 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  322 434 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 114 900 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 91 467 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 62 100 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 49 501ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 84 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 62 814 ლარი. 

 

 

 

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 499 219 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 409 094 ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

276 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 220 791 ლარი, საიდანაც 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 200 ლარი ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 12 768 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 102 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 91 

246 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2017 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 128 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 104 077 ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება, ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისათვის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულება შეადგინა 12 700 ლარი. 



 

 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 222 

919 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 188 302 ლარი, საიდანაც 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 800 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 233 ლარი. 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და 

დახმარების პროგრამა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 800 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 500 ლარი. 

ხუთ და მეტ შვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 000  

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 000 ლარი. 

            უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 17 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 000 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 19 000 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  11 549 ლარი. 

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 

მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 9 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 984 ლარი.   

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 93 819 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 93 119 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი 

პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 47 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 44 917 ლარი. 

 

 

 

საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი  

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიზანია  მდგრადი 

ეკონომიკური განვითარება რეგიონული განვითარების პრიორიტეტების გათვლისწინებით. მათ 

შორისაა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, თვითმართველობის  

საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება, ეკონომიკის ტრადიციული სექტორების 

მოდერნიზაცია, კომუნალური მომსახურების სისტემების  შედეგად ვღებულობთ თანამედროვე 

მოთხოვნების ინფრასტრუქტურას, ახალ საწარმოებს, ინვესტიციების და დასაქმების ზრდას.  

 

 

 

 

 

 



 

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

შემოსულობები 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის შემოსულობები 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობების 

გეგმა 8 885 500 ლარით განისაზღვრა, რაც შეეხება  შემოსავლებს8 870 500 ლარი. 

 

1. ადგილობრივი  ბიუჯეტის  გადასახადები 

ადგილობრივი თვითმართველობის  ბიუჯეტის გადასახადებიდან მისაღები 

შემოსავლების 2018 წლის გეგმა განისაზღვრა 850 000 ლარით, მათ შორის საშემოსავლო 

გადასახადი 350 000 ლარი, ქონების გადასახადი 500 000 ლარი, საიდანაც საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი განისაზღვრა 468 000 ლარით, 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 2 000 ლარით, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწაზე 30 000 ლარით. 

 

2. გრანტები 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  ბიუჯეტის  2018 წლის გრანტების   გეგმა 

განისაზღვრა 7 519 200 ლარით.   

 მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 519 

200 ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 3 000 000 

ლარი,  

 

 

3. სხვა შემოსავლები 

ადგილობრივი თვითმართველობის  ბიუჯეტის   2018 წლის სხვა შემოსავლების 

გეგმა განისაზღვრა 501 300 ლარით. 

  მათ შორის: დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 35 000 ლარი, 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 365 500 ლარი, შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2 800 ლარი, 

შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 7 800, ადგილობრივი მოსაკრებელი 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25000 ლარი, სანებართვო 



მოსაკრებელი 1000 ლარი, ჯარიმები სანქციები და საურავები 35 000 ლარი, ხოლო  

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 32 000 ლარი. 

4. არაფინანსური აქტივები 

პრივატიზაციიდან (არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან) მისაღები შემოსულობის 

გეგმა შეადგენს 15 000 ლარს მათ შორის: ძირითადი აქტივებიდან 15 000 ლარი. 

 

 

გადასახდელები 

 

 

 

ქედის   მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  2018 წლის  გადასახდელების 

გეგმა  8 885 500   ლარით განისაზღვრა.  

მათ შორის: 

1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების სფერო 

აერთიანებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურების 

მიმდინარე ხარჯებს, ხოლო მუნიციპალიტეტის მერის სარეზერვო ფონდი  50 

000  ლარით განისაზღვრა. 
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წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
2,007,340 2,007,340 0 

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 532,620 532,620 0 

01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,363,820 1,363,820 0 

01 03  სარეზერვო ფონდი 50,000 50,000 0 

 

 

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 

ადგილობრივი თვითმართველობის  2018 წლის ბიუჯეტის  გეგმა შეადგენს     

64560 ლარს, მათ შორის:   სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის გეგმა 64 560 ლარს შეადგენს. 

 

] 
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02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება 64,560 64,560 0 

02 01 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური 
64,560 64,560 0 

 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სფეროში 2018  

წლის ბიუჯეტის გეგმა 3 462 200 ლარით განისაზღვრა, მათ შორის: საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 367 000 ლარი, 

რომლითაც 2017  წლის განმავლობაში განხორციელდება: დაბა ქედაში მდინარე 

აკავრეთასა და აჭარისწყლის სანაპირსამაგრი სამუშაოები, კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციისთვის 2017 წლის 

გეგმა 2 794 900 ლარით განისაზღვრა, რომელიც აერთიანებს გარე განათების მოწყობა-

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას, სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებებს (მათ 

შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა-

დასუფთავება, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება და 

დაბისა და თემების ცენტრის დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა), 

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებებს, (რომელიც აერთიანებს 

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია, ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქოსოსფლის წყლის სისტემის შენებლობა, კორომხეთი-

კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და 

კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობას და შპს 

ქედის წყალკანალის დაფინანსებას). მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებების 2017 წლის გეგმა განსაზღვრულია 1 527 900 ლარით, რომელიც მოიცავს 

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობას, 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ 

სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, 

ოქტომბერი, მერისი, დაბა ქედა, პირველი მაისი, მახუნცეთი), ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას 

ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა), სამთო ტურიზმის განვითარება  (მთების გზები და ბილიკების  

კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა,  თივნარი და საბადური), 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჩანჩქერებზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო 

სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში 

რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის 

საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-

ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები, პრიორიტეტული ღონისძიებების 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა) და მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 
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03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  
3,462,200 3,462,200 0 

03 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  

 

430,000 

 

 

430,000 

 

0 

03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია  150,000 150,000 0 

03 01 03 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია 
50,000 50,000 0 

03 01 10 
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 
230,000 230.000 0 

03 02 
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
2,794,900 2,794,900 0 

03 02 01  შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 306,200 306,200 0 

03 02 03 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 80,000 80,000 0 

03 02 03 

02 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი 

დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია  

30,000 30,000 0 

03 02 03 

03 

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისატვის 

(60-70) ერთეული 
50,000 50,000 0 

03 02 04 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 625,800 625,800 0 

03 02 04 

01 
შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 164,300 164,300 0 

03 02 04 

04 

დანდალოს თემში (ოტოლოძეების უბანში) 

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 
76,400 76,400 0 

03 02 04 

05 

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია 
385,100 385,100 0 

03 02 04 

05 03 

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 

ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 
41,200 41,200 0 

03 02 04 

05 04 
გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 73,000 73,000 0 

03 02 04 

05 05 

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 
122,200 122,200 0 

03 02 04 

05 07 
ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 53,600 53,600 0 

03 02 04 

05 08 

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის 

მშენებლობა 
95,100 95,100 0 

03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,464,900 1,464,900 0 

03 02 05 

03 

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  

ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების 

კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 

1,527,900 1,527,900 0 

03 02 05 

03 01 
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 300,000 300,000 0 



03 02 05 

03 04 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების 

ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში 

კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, 

წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, 

პირველი მაისი, მახუნცეთი) 

427,900 427,900 0 

03 02 05 

03 06 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

(წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და 

ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების 

მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა) 

150,000 150,000 0 

03 02 05 

03 06 
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 437,000 437,000 0 

03 02 05 

03 07 

სამთო ტურიზმის განვითარება  (მთების გზები და 

ბილიკების  კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე 

ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა,  თივნარი და საბადური) 

80,000 80,000 0 

03 02 05 

03 08 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 

ჩანჩქერებზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
70,000 70,000 0 

03 02 06 

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო, 

სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის 

ხარჯები 

255,000 255,000 0 

03 02 06 

01 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან 

დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და 

აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში 

რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-

აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- 

ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური 

დასკვნები 

5,000 5,000 0 

03 02 06 

02 

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 
250,000 250,000 0 

03 04 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 
300,300 300,300 0 

 

 

 

 

3. განათლების სფეროში ადგილობრივი თვითმართველობის  2018 წლის ბიუჯეტის  

გეგმა 1 616 400 ლარით განისაზღვრა, მათ შორის განსაზღვრულია  ა.ა.ი.პ ქედის 

ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხარჯი 1 055 800 ლარი, ასევე მახუნცეთის თემის 

ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია,  

მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და 

ატრაქციონების შეძენა. 
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04 00 განათლება 1,616,400 1,616,400 0 

04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,616,400 1,616,400 0 

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება 1,055,800 1,055,800 0 

04 01 02 
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, 

კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 
560,600 560,600 0 

04 01 02 

03 

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და 

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია 
360,600 360,600 0 

04 01 02 

06 
 მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა 40,000 40,000 0 

04 01 02 

07 
ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა 60,000 60,000 0 

04 01 02 

08 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების 

კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 
100,000 100,000 0 

 

 

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების  2018 წლის 

ბიუჯეტის  გეგმა 1 039 500 ლარით  განისაზღვრა, მათ შორის: ა.(ა).ი.პ. ქედის 

სასპორტო სკოლის  ბიუჯეტის გეგმა 121 500 ლარით განისაზღვრა, სპორტული 

და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსებისათვის 65 000 ლარი, სარაგბო 

კლუბ ფირალების მხარდამჭერი ღონისძიებისათვის 75400 ლარი, მინი 

სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 100 000 ლარი,   ა.(ა).ი.პ. 

ქედის კულტურის ცენტრის  ბიუჯეტის  გეგმა 377 400 ლარით განისაზღვრა, 

ა.(ა).ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლის  ბიუჯეტის გეგმა 113 600 ლარით 

განისაზღვრა, ა.(ა).ი.პ. ქედის  მუზეუმის  ბიუჯეტის   გეგმა  61 600  ლარით 

განისაზღვრა,   კულტურული   ღონისძიებებისათვის  გამოყოფილია 65 000 ლარი 

და დაბა ქედაში კულტურის სახლისა და სახელოვნებო სკოლის რემონტისათვის 

60 000 ლარი. 
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05 00 
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
1,039,500 1,039,500 0 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 361,900 361,900 0 

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 121,500 121,500 0 

05 01 02 
სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
65,000 65,000 0 

05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 75,400 75,400 0 

05 01 05 
 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  

მშენებლობა რეაბილიტაცია 
100,000 100,000 0 

05 01 05 

01 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და 

რეაბილიტაცია  
100,000 100,000 0 

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 677,600 677,600 0 

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 377,400 377,400 0 

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა 113,600 113,600 0 

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 61,600 61,600 0 

05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 65,000 65,000 0 

05 02 05 
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების 

მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 
60,000 60,000 0 

05 02 05 

02 

დაბა ქედაში კულტურის სახლისა და სახელოვნებო 

სკოლის რემონტი 
60,000 60,000 0 

 

 

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 

2018 წლის ბიუჯეტის  გეგმა 695 500 ლარით  განისაზღვრა, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 607 300 ლარი და სოციალური დაცვის 

ღონისძიებები 88 200 ლარი.   
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06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 
695,500 695,500 0 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 607,300 607,300 0 

06 01 01 
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 
24,800 24,800 0 

06 01 02  ამბულატორიების მომსახურეობის პროგრამა 105,000 105,000 0 



06 01 03 
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის 

პროგრამა 
140,100 140,100 0 

06 01 04 
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება 

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის 
77,400 77,400 0 

06 01 05 
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების 

კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 
260,000 260,000 0 

06 01 05 

01 

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის 

სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 
200,000 200,000 0 

06 01 05 

03 

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების 

კეთილმოწყობა 
60,000 60,000 0 

06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 88,200 88,200 0 

06 02 01 
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო 

კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 25,200 25,200 0 

06 02 02 
ვეტერანთა სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 1,500 1,500 0 

06 02 04 
ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16,000 16,000 0 

06 02 05 
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 17,000 17,000 0 

06 02 06 
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის 

ხელშეწყობის პროგრამა 19,000 19,000 0 

06 02 07 

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი 

პროგრამა 
9,500 9,500 0 

 



დანართი №1

N  დასახელება სულ თანხა შენიშვნა

1 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 150,000 150,000

2
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული 

ხიდების რეაბილიტაცია
50,000 50,000

3
სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) 

მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
200,000 200,000

4
ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის (60-70) 

ერთეული
50,000 50,000

5 კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 95,100 95,100

6
ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სიტემის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია
122,200 122,200

7 ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 53,600 53,600

8 გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 73,000 73,000

9
სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე 

სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
41,200 41,200

10
დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების 

უზრუნველყოფა
76,400 76,400

11
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი 

დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
30,000 30,000

12 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 300,000 300,000

13

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების 

და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები 

(დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, 

მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი)

427,900 427,900

14

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, 

საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული 

მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა)

150,000 150,000

15

სამთო ტურიზმის განვითარება (მთების გზები და ბილიკების 

კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა, 

თივნარი, და საბადური)

80,000 80,000

16
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჩანჩქერებზე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა
70,000 70,000

17
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა
250,000 250,000

18 ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა 60,000 60,000

19 მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა 40,000 40,000

20
მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის 

ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
360,600 360,600

21
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების 

კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა
100,000 100,000

22 მინის სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 100,000 100,000

23
დაბა ქედაში კულტურის სახლისა და სახელოვნებო სკოლის 

რემონტი
60,000 60,000

24
თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების 

კეთილმოწყობა
60,000 60,000

ქედის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების ჩამონათვალი



N  დასახელება სულ თანხა შენიშვნა

25 აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 437,000 437,000

26
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები
230,000 230,000

27
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება
300,300 300,300

3,967,300 3,967,300სულ






