
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 31 მარტის №01-06/03 

 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1.  ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული ქონების შპს „ქედის 

კომუნალუსერვისი“ - სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების  

სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და  

ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

კომისიის თავმჯდომარე: სილოვან ბერიძე 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2020 წლის საანგარიშო 

პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი.    

                                 მომხსენებელი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერი: ლევან გორგილაძე 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის წლიური 

შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახურის უფროსი: ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის თავმჯდომარე: რეზო თურმანიძე 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 

განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე. 

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების 

 სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

 კომისიის თავმჯდომარე: რეზო თურმანიძე 



პროექტი 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება № 

2021 წლის -- მარტი 

 

დაბა ქედა 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული ქონების შპს ,,ქედის 

კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

122-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და 

,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 

გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 

საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 

დადგენილებით დამტკიცებული 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (ლევან გორგილაძე) ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული 38 (ოცდათვრამეტი) ერთეული 

ქონება - პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის (ერთი ცალი 1100 ლიტრიანი ტევადობის), 

შპს ,,ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, მისი არსებობის 

ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე. 

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მუხრან სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

5. განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე 



განმარტებითი ბარათი

            ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული ქონების  შპს ,,ქედის 
კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ: 
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი: 

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და 
,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, 
საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 
ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 
დეკემბრის №669 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუქტების შესაბამისად  ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების  შპს ,,ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, უვადო  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის პროცედურებს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, 
სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილების დაწესებულ 
მოთხოვნების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის 
მიღება. რომელის მიღებაც  უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 
მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას.

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის შესაბამისად ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას, 
კერძოდ მერისათვის თანხმობის მიცემა ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ.

აააააააააააა ააააააააააააა  ააააა აააააააა ააააააააააა ააააა ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული 38 (ოცდათვრამეტი) ერთეული ქონება -  პლასტმასის 
ნაგავშემკრები კონტეინერის (ერთი ცალი 1100 ლიტრიანი ტევადობის), შპს ,,ქედის 
კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, მისი არსებობის ვადით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა. 

ბ) ინდივიდუალური აქტის  ფინანსური დასაბუთება: 
ბ.ა) ინდივიდუალური  აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას. 
ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 
ბ.გ) ინდივიდუალური  აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 
ინდივიდუალური  აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. 



ბ.ვ) ინდივიდუალური  აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: 

ინდივიდუალური  აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის დაწესებას. 

გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 
კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან: 

ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 
კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების განყოფილება. 
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი (ს. 

ბოლქვაძე). 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2021  წლის  -- მარტი 

დაბა ქედა  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში 

გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის 

მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში, თანახმად 

დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა -  

მუხრან სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე 



 

 

 

 

 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

სამუშაო წელი: 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 წელი 



დანართი №1 
 

 

შესავალი 
 

2020 წელი ძირითადად მიეძღვნა ახალ კორონავირუსთან - COVID-19 ბრძოლას. მიუხედავად იმისა, 

რომ მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში დაგეგმილი ბევრი პროგრამა თუ პროექტი, 

გადაეწყო სოციალური მიმართულებით, არ შეჩერებულა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები 

მუნიციპალიტეტში. აღსანიშნავია, მოქალაქეთა ჩართულობის მზარდი ტემპი თვითმმართველობის 

ორგანოების მუშაობაში და წარმატებით განხორციელებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა 

დაბასა და დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობის  მაღალი 

სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობა. 

 

COVID-19  (პრევენციული ღონისძიებები) 

 
ქედის თვითმმართველობა სქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის და საქართველოს მთავრობის მიერ 

შემუშავებული პანდემიის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების თანახმად, გეგმავდა და 

ახორიციელებდა ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც არსებული რეკომენდაციების აღსრულებას 

ითვალისწინებდა. 

 

დისტანციური საქმიანობის ფორმატზე გადავიდა თვითმმართველობა, მუნიციპალური 

ორგანიზაციები, სააღმზრდელო დაწესებულებები. აღსანიშნავია, რომ ბაღების გაერთიანების და 

სახელოვნებო სკოლის ჰიბრიდული სწავლების მოდელზე გადასვლამ, რეგიონის მასშტაბით მოწონება 

დაიმსახურა და არაერთი სატელევიზიო სიუჟეტი მიეძღვნა. 

 

კვირაში ორჯერ, შპს ქედის ქედის კომუნალურსერვისის მიერ ხორციელდებოდა დაბების, ქუჩების, 

მაღაზიების, აფთიაქებისა და ამბულატორიების მიმდებარე მიმდებარე ტერიტორიებს დეზინფექცია.  

 

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ქედის განყოფილების მიერ ხორციელდებოდა იზოლაციაში მყოფი 

ადამიანების კონტროლი, ხოლო ძალოვანი სტრუქტურების მიერ  არსებული შეზღუდვების 

აღსრულება. შეიქმნა ცხელი ხაზის სერვისი, რომლითაც ოცდაოთხი საათის განმავლობაში 

სარგებლობდნენ მოქალაქეები.  

 

საქართველოს წითელმა ჯვარმა დაატრენინგა მუნიციპალიტეტში შექმნილი მოხალისეთა ჯგუფი 50 

ახალგაზრდის მონაწილეობით, რომლებმაც უზრუნველჰყვეს, როგორც მთავრობის მიერ 

შემუშავებული კალათების მიღება/დანაწილება, ასევე ბიზნესმენების, სხვადასხვა ჯგუფებისა და 

ინდივიდუალური პირების მიერ გაღებული შემოწირულობების ადრესატებამდე მიტანა. მოხალისეები 

ასევე მერიის მხარდაჭერით, მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიაში. 

 

პროცესში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის მერიის ავტოპარკი. თანამშრომელთა პირადი 

ავტომანქანები, მოხალისეთა ავტომანქანები. კარანტინის დროს მერიის ავტომანქანებით 

განხორციელდა რამოდენიმე მოქალაქისათვის განკუთვნილი მედიკამენტების ამოტანა ქალაქ 

ბათუმიდან, ინსულინით დაავადებულთათვის და სხვა კატეგორიების სპეციფიკური წამლებით 

მომარაგება, ასევე ჩვილ ბავშვთა სპეციალური საკვებით მომარაგება და ა.შ.  სურსათის კალათები 

დაურიგდათ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს, მოწყვლად ოჯახებს. 

 

მერიის ჩართულობით განხორციელდა საქველმოქმედო აქცია “გაქვს გაიღე, არ გაქვს წაიღე“, რომლის 



ფარგლებში ორასორმოცდაათამდე ოჯახმა ისარგებლა სასურსათე კალათით. 

ქედის მერია აქტიურად თანამშრომლობდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სხვადასხვა 

აქტივობებისა და ინიციატივების განხორციელების მიზნით. 

 
მერიის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები: 

 

- ორგანიზაციის საქმიანობის საჯაროობა; 

- მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა, მათი უფლებების დაცვა; 

- მერიის სერვისებზე მოქალაქეთა მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; 

- თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა; 

- თვითმმართველობის სფეროების ეფექტური მართვა; 

- კრიზისული სიტუაციების მართვა. 

 

 

ვთანამშრომლობთ: 
 

- აქტიურია თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან: საქართველოს წითელი ჯვარი, GIZ, CENN, EMPARD, NAF, DVV 

international, დემოკრატიის ინსტიტუტი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების 

ინსტიტუტი, ქედის 

ზრდასრულთა ცენტრი, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ფინანსისტთა ასოციაცია, ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, შავი 

ზღვის ეკო აკადემია, ქალები სამართლიანობისთვის, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 

ასოციაცია, ქალ ბიზნესმენთა ასოციაცია, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, და ა.შ. 

- მაღალია საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობები მედიაში, პრესაში, რადიოში, 

სოციალურ მედიაში; 

 

2020 წელს დანერგილი სიახლეები: 

 ახალი ინიციატივა - ,,მონაწილეობითი ბიუჯეტი“ 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის გიზის მხარდაჭერით, დაინერგა 2020 წელს დაბასა და 

დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში საპილოტედ, რომლის ბიუჯეტი პირველ ეტაპზე 300 000 

ლარი იყო. 

დაბა ქედაში კენჭისყრის პროცესში 412 მოქალაქე მონაწილეობდა, ჯამში 56 %;  

მათგან: 376 ხმით უპირატესი გამარჯვება მოიპოვა პროექტმა - სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის 

მოწყობა / სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის მოწყობა ქალებისთვის - ავტორები: მარიეტა ჯაყელი / 

მარი გორაძე; 

დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში - სოფელ ჭინკაძეებში, ჭალახმელასა და დოლოგანში, 

კენჭისყრის პროცესში 540 მოქალაქე მონაწილეობდა, ჯამში 79%. 

დარეგისტრირებულ 7 იდეას შორის, მხოლოდ ოთხმა პროექტმა გაიმარჯვა: 

 დოხოძეებში - შიდა გზების მოწესრიგება - ავტორი გივი ლორთქიფანიძე 

 ჭინკაძეებში - გარე განათების ქსელის მოწყობა - ავტორი რამაზ მიქელაძე 

 ჭალახმელაში - სოფელ ჭალახმელაში მდინარის დამცავი ჯებირის აგება / სავარგულების 

დამცავი ჯებირის აგება - ავტორები: ტარიელ ბედინაძე / ფატი ბედინაძე  

http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90-3-%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90-3-%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90-4-%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-9-%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-7-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-3-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-8-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4-%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C.-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-8-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4-%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C.-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf


 დოლოგანი - სოფელ დოლოგნის ცენტრის კეთილმოწყობა - ავტორი მანუჩარ კოჩაძე  

(აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს ორგანიზაცია UNDP-ის მხარდაჭერით, მოხდა მოსახლეობის ონალაინ 

გამოკითხვა და გამოვლენილი პრიორიტეტები გათვალისწინებული იქნა მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 

დაგეგმარებისას. მუნიციპალიტეტი გადასულია პროგრამული ბიუჯეტის აპრობირებულ მეთოდზე) 

 ახალი - პროექტი ,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

რომლის ფარგლებში, საფუძველი ჩაეყრება ინტერმუნიციპალურ პროექტებს (ქედა, შუახევი, 

ხულო); 

 შეიქმნა ახალი შპს - ,,ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ -რომლის 
ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;  

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;  

გ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი 

სტრატეგიული გეგმის შექმნა; 

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც 

ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა; 

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პოლულარიზაცია; 

ვ) დონორებთან ურთიერთობა. 

 აშენდება აგარის სოციალური სახლი; 

 დაპირებისამებრ, შენდება აქუცის ხიდი; 

 გამოიყო პროფესიული სასწავლებლისთვის (ბლექ სი) ფართი და გარემონტდა; 

 შენდება მშრალი ხილის საწარმო სოფელ ძენწმანში; 

 დაიწყო ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ცენტრალური პარკის თანამედროვე 

სტანდარტების დაცვით, სრული რეაბილიტაცია; 

 გრძელდება მერის ინიციატივა საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი საავტომობილო 

გზების მოწესრიგება/მშენებლობა (დანდალოს ხიდები) 

 გრძელდება მერის ინიციატივა ,,სოლიდარობის დღე“ (სიკეთის პანდემიის 

მოხალისეებმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ადამიანისთვის ადამიანის“ და ქედის 

მერიის მხარდაჭერით, მოწყვლად ოჯახებს ტანსაცმელი გადასცეს) 

 გრძელდება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება, 

რისთვისაც მერია ყოველთვის გამოთქვამს მზაობას (დაინერგება გენდერული 

ბიუჯეტი) 

 დაირგო მარაოსებრი პალმები აჭარისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე; 

http://keda.gov.ge/files/media-centre/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-2-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%20%281%29.pdf


 სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია; 

 ახოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია; 

 გრძელდება გენდერული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ძალადობის წინააღმდეგ 

მაშტაბური კამპანია გაიმართა. 

 ჩატარდა ღია შეხვედრები მოსახლეობასთან და მოხდა პრობლემების სელექცია, 

რომელიც 2021 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში აისახა. 

 ქედის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის გაზიფიცირება დასრულდა; 

 აჭარის ა რ საგზაო დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები; 

 აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის მიერ განხორციელებული 

პროგრამები; 

 აჭარის ჯანმრთელობისა და სცოციალური დაცვის მიზნობრივი პროგრამები; 

 აჭარის სოფლის მეურნეობის მიზნობრივი პროგრამები, მათ შორის  - უფასო ხვნის 

პროგრამა, ფერმერთა ხელშეწყობა, ბოსტნეულის ჩითილების დარიგება და ა.შ. 

 

 

მიზეზების გამო ვერ შესრულდა: 
 

 პარკინგი- დაბის განტვირთვის გეგმა; 

 ისტორიული მუზეუმის ადგილმონაცვლეობა; 

 ზვარეში პარკის მოწყობა (თუმცა მოსახლეობას განემარტა რატომ ვერ მოეწყობა 

მითითებულ ადგილას და შეთანხმება მოხდა პარკის ადგილმონაცვლეობაზე); 

 დაგეგმილი სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვა - 

პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით. 

 

 

ჩართულობა: 
 

- მოსახლეობასთან სისტემატიური კონტაქტი, მათი საჭიროებების ადგილზე 

შესწავლა და მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების პროცესში; 

- კვირაში ორჯერ - სამშაბათსა და პარასკევს, მოქალაქეთა ოფიციალური მიღება; 

- დაგეგმილი პროექტების, ბიუჯეტის და სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივების საჯარო 

განხილვები; 

- სხვადასხვა აქციებისა და კამპანიების ორგანიზება; 

- მრჩეველთა საბჭოებთან აქტიური თანამშრომლობა; 

- სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებებთან კოორდინირებული მუშაობა; 

- სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო შტაბის ეფექტური მუშაობა; 

- საზოგადოებისათვის ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხი ღიაა - მესიჯბოქსი, უშუალო 

შეხვედრები, ოფიციალური შეხვედრები, სატელეფონო კავშირი, ფაქსი, ინტენსიური 



თანამშრომლობა ბეჭდურ, ტრადიციულ და არატრადიციულ მედია საშუალებებთან 

(ტელევიზია, რადიო, პრესა, სოციალური ქსელები), ელექტრონული მიმოწერები და ა.შ. 

ნებისმიერ პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა და მათი აზრის გათვალისწინება მერიის 

სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ამიტომ, ქედის ოფიციალურ ფეისბუქ 

გვერდზე - f-ქედის მუნიციპალიტეტი. Keda municipality, მოსახლეობის აზრის საკვლევად არაერთი 

ინტერაქტივი განხორციელდა. 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2020 წლის წლიური შესრულების შესახებ 

 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N10 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული  წლიური   მოცულობა  11 631 356 

ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 108 471 ლარით. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მდგომარეობით: 

 მიღებულია  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური 

ტრანსფერი 2 292 491.99 ლარი; 

  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 1 600 000 ლარი; 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 1 

099 151.07 ლარი; 

 გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 7 127 710.99 ლარი, მათ შორის: 

o დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 792 099.07 ლარი; 

o ქონების გადასახდი 335 612 ლარი;  

o  სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 236 508 ლარი, მათ შორის:  

 პროცენტები 20 454 ლარი; 

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 85 835 ლარი; 

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13 184 ლარი; 

  სანებართვო  მოსაკრებლი 37 238 ლარი;   

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 13 482 ლარი;  

 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 23 871 ლარი;  

 ნებაყოფილობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 42 445 ლარი; 

 არაფინანსური აქტივების კლებიდან  122 530 ლარი.  

 2020 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით 

შესრულებულ იქნა 103,50%-ით. 

 
გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 

 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2020 წლის  



გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 108471 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 11 650 162,92 ლარი. (96.21%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 

2176034,91 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2118596,52 ლარი, მათ შორის:   

- მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 556 460 ლარს, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 551182 ლარი.  

- მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1511282 ლარს, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1470461 ლარი. 

- სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის სამსახურის 2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა    შეადგენს    59 

900  ლარს,    ხოლო  ფაქტიურმა  შესრულებამ  შეადგინა 52732 ლარი. 

- მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 44 315 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

44 221,22 ლარი. 

 

 

II. ინფრასტრუქტურის და მუნიციპალური კომუნალური  

სერვისების განვითარება 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 439 

338 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 403 448 ლარი, საიდანაც: 

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2020 წლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

854015 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 818 247 ლარი, 

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარის წყალზე გადასასვლელი 

საავტომობილო ხიდის მშენებლობა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 503 023 ლარი,ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 503 022 ლარი, 

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 69200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 69 129 ლარი. 

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის 

მშენებლობა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა  8 050 ლარი. 

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირების  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5000 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  4 999,89 ლარი. 

 

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 555  510  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ  519 759 ლარი, მათ 

შორის: 

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 124 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119 311 ლარი, 



სს ,,აჭარის წყლის ალიანსი“-ის საწესდებო კაპიტალის შეტანა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 15 600 ლარი, 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენის 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  11 777 

ლარი. 

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 29 050 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  28 155 ლარი. 

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და 

დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 500 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 422 ლარი, 

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 19 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 634 

ლარი, 

შპს ქედის წყალკანალი     2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 325 460  ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 325 459 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1 823 960 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1  742 787 ლარი, მათ შორის: 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 483 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 474 518 ლარი. 

 

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის 

განსათავსებლად) 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 146 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 106 434 ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარის წყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2020 წლის  

დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 386 160 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 382 835 

ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 174  820 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 158 613 

ლარი. 

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22 600 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 516 ლარი. 

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა 2020 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 371 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 371 

900 ლარი. 

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 5 500 ლარი. 

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი 

კედლის მოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 87 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 85 004 ლარი. 

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 



030 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 126 ლარი. 

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

33 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 90 291 ლარი.  

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის 

მოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22 250 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 21 549 ლარი. 

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  2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა 

განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 870 ლარი. 

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 2020 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 214 477 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199 

466 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის 

პროგრამა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 6 435 ლარი. 

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 600 ლარი. 

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 71 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70 681 ლარი. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 748 056 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 622 036 ლარი. 

 

 

 

III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 541 650 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 541 566 ლარი, მათ შორის: 

 

შპს ქედის კომუნალურსერვისი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 541 650 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 541 566 ლარი. 

 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 640 ლარი. 

 

 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1352306 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 327 564 ლარი, მათ შორის: 

 



სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 352 306 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 327 564 ლარი, საიდანაც: 

 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 224 376 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 205 833 ლარი. 

 

ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 70 700 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 66 789 ლარი. 

 

დაბა ქედის N2 ბაგა-ბაღის რემონტი  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 57 230 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 943 ლარი. 

 

 

 

V. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 774 915 

ლარი, ხოლო   ფაქტიურმა შესრულებამ   შეადგინა 1 739 682 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 900 535 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 869 946 ლარი, საიდანაც: 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 266 910 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 261 221 ლარი. 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 660 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 622  ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 76 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 75 115 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

80 000  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 79 209 ლარი. 

სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 105300, სოფელ პ.მაისი 66900, სოფელი ახო 

63000, სოფელი ახო #1 საშუალო სკოლასთან 64800) 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 461 

765 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 438 779 ლარი. 

 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 868 780 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 864 466 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 654 300 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 651 180 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 120 880 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119 993 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 68 400 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 68 146 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 147 

ლარი. 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 



განისაზღვრა 3 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 994 ლარი. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 2 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 277 ლარი. 

 

განხორციელდა: 
- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 75 ქალბატონს გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები. 

- 8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

- სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - რომელიც მიეძღვნა პანდემიასთან ბრძოლას და შესაბამისი 

ბიუჯეტი გადანაწილდა სოციალური მიმართულებით: „ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა ოჯახებისათვის ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა“, 

პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში „ქედის მუნიციპალიტეტეტში მცხოვრები 18 წლამდე 

ასაკის შშმ პირთა ოჯახებისათვის სასურსათო პროდუქტების შესყიდვა“, ღონისძიების 

ფარგლებში გამოვლინდა საპატიო ქედელები. 

- ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე, ღონისძიების ფარგლებში შეირჩა 1929-1930-1931 წლებში 

დაბადებული ბენეფიციარები, რომელთაც გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები (76 ბენეფიციარს); 

- ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები; 

-  კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიების „ეტალონის“დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა; 

- ინტერმუნიციპალური ლიტერატურული კონკურსი „პეგასი“; 

- დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა ასევე, ანიმაციური ფილმების ჩვენება „თოფუზი“ და 9 მაისი - 

ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. 

- 2019 წლის განმავლობაში სპორტსმენები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, 

რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში და აჩვენეს საუკეთესო 

შედეგები, სპოტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოება; 

- ჭადრაკი- აჭარის პირველობა (8, 12, 16) წლამდე ასაკი(ქ. ბათუმი) (8 მონაწილე, 8 დღე).  ( სალაძე 

დიანა III ადგილი მოიპოვა). 

- საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში.  წარმატებას მიაღწიეს დავით ფარტენაძემ 

და ნიკა აბაშიძემ; 

- კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში-კონკურში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოწავლეები,სულ დაყოფილი იყო 4 ასაკობრივ ჯგუფად.  

 

 

 

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2020 წლის  დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 1 365 274 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 322 034 ლარი, მათ 

შორის: 

 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 407 792 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 379 153 ლარი, საიდანაც 

 

ამბულატორიული მომსახურეობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 154 092 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 153 841 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 154 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 133 012 ლარი. 



თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისათვის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 92 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულება შეადგინა 92 300 ლარი. 

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი დაწესებულებების სადეზინფექციო 

დამუშავებისათვის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 400 ლარი. 

სამკურნალო/გამაჯანსაებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი. 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 957 482 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 942 881 ლარი, საიდანაც 

 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 24 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 23 858 ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება 

და დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 31 595 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 29 769 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 750  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 13 025 ლარი. 

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 66 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 63 000 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 46 355 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა  45 155 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა  2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 686 

ლარი. 

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 243 ლარი. 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)  2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 620 582 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 619 083 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 29 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 487 ლარი. 

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად 

ფინანსური დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 60 475 ლარი. 

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების 

უზრუნველყოფა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 36 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 35 100 ლარი. 

 
სამსახური გარკვეულ მუშაობას ატარებს ოჯახების მოწყვლადობის განმაპირობებელ ფაქტორებზე და 

შ.შ.მ პირების სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში ადაპტაციის კუთხით.  შეიქმნა  მომუშავე 

მრჩეველთა საბჭო.  



 

სამსახურის მიერ სისტემატიურად ხორციელდება მონიტორინგი თსპ-სა და პჯდ-ის ცენტრებში. გარდა 

პროგრამებისა, გარკვეული მუშაობა იქნა გაწეული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

მოსახლეობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. შუამდგომლობა გაეწია აღნიშნულ პროგრამაში 

ჩასართავად 22 ოჯახს,  12 ოჯახმა შეიძინა საცხოვრებელი ფართი. შუამდგომლობა  გაეწია 2 ხანძრის 

შედეგად დაზარალებულ ოჯახს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 

დასახმარებლად. 

 

წლის განმავლობაში შემოვიდა 262 განცხადება საცხოვრებელი სახლებისა და მიმდებარე 

ტერიტორიების გეოლოგიურად შესწავლასთან დაკავშირებით. შესწავლილია გეოლოგიური 

სამსახურის მიერ და წარმოდგენილია შესაბამისი დასკვნები, სადაც მითითებულია სხვადასხვა 

რეკომენდაციები, როგორც განსახლება, ასევე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება და მიმდებარე 

ტერიტორიების ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა. დასკვნების საფუძველზე ხდება შესაბამისი 

რეაგირება. 

 

შუამდგომლობა გაეწია ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე 17 მოქალაქეს. ასევე, მერის სარეზერვო ფონდიდან 180 მოქალაქე დაფინანსდა 

სხვადასხვა ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების უზრუნველსაყოფად.  

 

 

ადმინიცტრაციული სამსახური: 

 

 მოცემული პერიოდისთვის საქმისწარმოების განყოფილებაში დოკუმენტბრუნვის რაოდენობამ 

შეადგინა 14 950; 

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - ,,მაღალმთიან დასახლებაში 

მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ" 2020 წელს ჯამში 16 სხდომა გამართა, რომლის 

ფარგლებში 1 119 განცხადება განიხილა. მათ შორის: 

 მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსი მიენიჭა/აღუდგა სულ 732 მოქალაქეს; 

 საბჭომ მიმდინარე წლის განმავლობაში, მაღალმთიანი საცხოვრებელი ადგილის 

დატოვების მიზეზით სტატუსი 118 მოქალაქეს, ხოლო რეგისტრაციიის ცვლილებისა და 

გარდაცვალების გამო 269 მოქალაქეს შეუწყვიტა. 

 ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების" კომისიამ 2020 წლის 

განმავლობაში ჯამში 9  სხდომა გამართა და 262 საკითხი განიხილა. მათ შორის: 

 დადებითად გადაწყდა - 136 საკითხი; 

 უარყოფითად - 30; 

 გადაიდო 61 საკითხის განხილვა; 

 კომისიის სახელზე სულ შემოსული იყო 453 განცხადება. 

 

 მიუხედვად პანდემიისა, ქალთა ოთახის მთავარ პრიორიტეტია ქალთა ეკონომიკური 

გაძლიერება, რომლის ფარგლებში არაერთ ბენეფიციარს გაეწია კონსულტაცია. 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქალთა ჩართუილობის დასანარგად გაიმართა არაერთი 

ღინისძიება და მთვარი მიმართულება, არა ძალადობის კამპამანია იყო. 

 

 

 



ეკონომიკური განვითარების სამსახური: 

 

2020 წელს მუნიციპალური ბიუჯეტით დაგეგმილი შესყიდვების ღირებულება შეადგენდა 5 403 773 

ლარს. აქედან, წლის განმავლობაში განხორციელდა 4 930 475 ლარის შესყიდვა. მათ შორის: 

 კაპიტალური მშენებლობებისათვის 4 084 960 ლარის შესყიდვები; 

 ჯანმრთელობის პროგრამების განხორციელებისათვის 245 700 ლარის შესყიდვები;  

 შესყიდვების განხორციელების მიზნით განხორციელდა 74 ელექტრონული ტენდერი. 

მათგან: 

 დადებითად დასრულდა და გაფორმდა 60 ხელშეკრულება; 

 შეწყვეტილია 6 ტენდერი;  

 არ შედგა 8 ტენდერი.  

 სულ შესყიდვებზე გაფორმდა 257 ხელშეკრულება. აქედან: 

 გამარტივებული წესით 191 ხელშეკრულება;  

 კონსოლიდირებული ტენდერით 6 ხელშეკრულება. 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის გაფორმდა 45 ხელშეკრულება, მათგან 

შესრულდა 43 ხელშეკრულება, შეწყდა 2 ხელშეკრულება: ქედის ისტორიული მუზეუმის შენობის 

მშენებლობისათვის და სანიაღვრე არხების მოწყობისათვის შპს ,,ნევ სტაილ ბილდინგთან“ და შპს 

,,გიგა-2015“-თან გაფორმებული ხელშეკრულებები. 

 

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების მიზნით გამოცხადებული იქნა 8 აუქციონი მათ შორის 

მოხდა 7 ქონების პრივატიზება. გასხვისდა ერთი არასაცხოვრებელი ფართი კომერციული გამოყენების 

პირობებით და 6 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი კომერციული ობიექტების 

მშენებლობის პირობით. 

 

 სულ ქონების რეალიზებით მიღებული შემოსავალი შეადგენს 123 809 ლარს. 

 მოსახლეობის საჭიროებისათვის გაცემული ხე-ტყის რაოდენობა 122 ოჯახზე შეადგენს 890 კუბ. 

მეტრს. 

 

 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 

 

2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და მათი სახარჯთაღვრიცხვო დოკუმენტაციის შესასრულებლად 

სულ დაიხარჯა 462 77 ლარი. 

  

2020 წელს შპს,,თბილგზაპროეტი“-ს მიერ მომზადდა გზების, გზის სამაგრი კედლების, გაბიონებისა და 

სანიაღვრე არხების პროექტები, სულ 23  პროექტი, რომლებშიც სულ გადახდილია 13 000 ლარი. 

შესყიდული 23 პროექტიდან 2  პროექტი: სოფელ პირველმაისის ცენტრის სპორტული მოედნის 

მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა და სოფელ ქედაში ეკნარას უბანში საავტომობილო გზაზე 

გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა სულ თანხით 18 263 ლარი 2020 წელშივე განხორციელდა. 

დარჩენილი 21 პროექტის განხორციელება დაგეგმილია 2021 წლისთვის. 

 

ი/მ რევაზ დიდამინიძის  საპროექტო ორგანიზაციის მიერ  მომზადდა 7  ერთეული პროექტი 

სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად. რომელთა პროექტების 

მომზადებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიას გადახდილი აქვს 13 000 ლარი. გამოცხადებულია 

ტენდერი  ცხმორისის ადნინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 20 ოჯახუსათვის ახალი 

სასმელი წყლის სიტემის მშენებლობა, დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის არსებული ბაგა-



ბაღის წყლის სიტემის რეაბილიტაცია და სოფელი დანდალოს ოტოლაძეების უბანში არსებული 

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროექტებზე, რომელთა საერთო ღირებულებაც შეადგენს 

156 822 ათასი ლარს.  

 

შპს ,,არქდიზაინ ჯუფი“-ს მიერ  მომზადდა სოფელ გეგელიძეებში არსებული ფრიდონ ხალვაშის 

სახელობის სახლმუზეუმის რემონტის საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხვო დოკუმენტაცია. პროექტის 

მომზადებისთვის გადახდილია 7 877 ლარი. პროექტის განხორციელება იგეგმება 2021 წელს. 

 

 შპს ,,მრავალკუთხედი“-ს მიერ  მომზადდა დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩა N 13 -ში და  N 15-ის 

მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხვო დოკუმენტაცია, პროექტის 

განხორციელბის დაწყება  იგეგმება  მიმდინარე, ხოლო დასრულება 2022 წელს. 

 

2020 წელში დაგეგმილი და უკვე გამოცხადებული შესასრულებელი პროექტებიდან  ბოლომდე არ 

დასრულდა  5, მათ შორის დაბა ქედაში მერაბ კოსტავას N 3-ში მდებარე ორსართულიანი შენობის 

რეკონსტრუქცია მუზეუმის განსათავსებლად. ხელშეკრულებით განსაზღვრული  309 999 ლარიდან 

მშენებელი ორგანიზაციის შპს ,, ნევ სტაილბილდინგი“-ს მიერ შესრულებული იქნა 106 434 ლარის 

სამუშაოები. ხელშეკრულება შეწყვეტილ იქნა ვინაიდან ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში 

მშენებელმა კომპანიამ ვერ მოახერხა დაგეგმილი სამუშაოების ნახევარის  შესრულებაც კი. ასევე, 

სხვადასხვა ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდიანრე შეწყდა მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების  

განსახორციელებლად გამოცხადებული 4 სხვადასხვა ობიექტის ტენდერი, რომელთა საერთო 

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 51 345 ლარს. მათგან 40 307 ლარი გამოყენებულ იქნა 

ალტერნატიული სხვა პროეტების განსახორციელებლად. 

 

 

 

ზედამხედველობის სამსახური: 

 

 საანგარიშო პერიოდში მშენებლობის ნებართვის მისაღებად შემოსულ განცხადებებზე კანონით 

განსაზღვრულ ვადაში გაცემულია 6 (ექვსი) სამშენებლო ნებართვა.  

 მიღებულ იქნა ექსპლოატაციაში   დაბა ქედაში თვითმომსახურებადი ავტო-სამრეცხაოს, სოფელ 

წონიარისში ქათმის ფერმის დანიშნულების შენობა და  გაზიფიცირების მიზნით გაზსადენის 

შიდა გამანაწილებელი  ქსელების მშენებლობები ზენდიდში, ხუნკუდაში, სოფელ ქედაში, 

გულებში და დაბა ქედაში.   

 სამშენებლო სამართალდასრღვევის გამო ფიზიკურ პირს  უნებართვო მშენებლობის 

განხორციელების გამო მიეცა გაფრთხილება მშენებლობის შეჩერებისა და დემონტაჟისათვის, 

რაც შესრულდა.  

 ჩატარდა კეთილმოწყობითი და დასუთავების სამუშაოები შპს ქედის ,,კომუნალურსერვის-ის 

სამსახურთან  ერთად დაბა ქედის ტერიტორიაზე.  

 ჩატარდა გამწვანების აქცია აღმაშენებლის ქუჩაზე ა (ა) იპ ქედის სასპორტო სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, სადაც დაირგო წიწვოვანი მცენარეები. 

 დასუთავდა სოფელ მოსისშვილებში მდ. აჭარისწყლის კალაპოტში დაყრილი სამშენებლო 

ნარჩენებით დანაგვიანებული ტერიტორია აგვისტოს თვეში.  

 მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით ქედაში ,,დავასუფთაოთ მსოფლიო“ 

დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა მორიგი დასუთავების აქცია ქედა-პ/მაისის მიმართულებით 

ბათუმი-ახზალციხის ცენტრალურ საავტომობილო გზის 10 კილომეტრიან მონაკვეთზე.  

 სისტემატურად მიმდინარეობს ქუჩების დაგვა-დასუფთავება და ხდება ნაგვისა და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა დაბა ქედისა და მუნიციაპლიტეტის სოფლებიდან. 

 ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სისტემატიურად იმართებოდა   სადენზინფექციო 



სამუშაოები ხალხმრავალ ადგილებში, აფთიაქებსა, სავაჭრო ობიექტებსა, 

ორგანიზაცია/დაწესებულებებში. დაბა ქედის, აწჰესის დასახლების ქუჩებზე და 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების სადარბაზოებში. 

 სისტემატიურად  ხორციელდება დაზიანებული გარე განათების ქსელებისა და სანათი 

წერტილების აღდგენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  

 განხორციელდა დოლოგნის, დაბა ქედისა და პ/მაისის  ადმინისტრაციულ ერთეულის 

ცენტრებში მოსახლეობასთან შეხვედრები გარემოს დანაგვიანებაზე.  განთავსებულ იქნა საჯარო 

ადგილებში გამაფრთხილებელი პლაკატები და დარიგებული იქნა ბუკლეტები. სისტემატიურ 

კონტროლზეა აყვანილი მდინარე აჭარისწლის სანაპიროდან ინერტიული მასალების 

მომპოვებელი კომპანიები, რათა არ მოახდინონ გადაზიდვის დროს გზის სავალი ნაწილის 

დანაგვიანება. გამოვლენილი ფაქტების შემთხვევაში მათზე ტარდება კანონით 

გათვალისწინებული ზომები. 

 შპს ,, წყალკანალი“-ს მიერ ჩატარდა საკანალიზაციო - სანიღვრე არხების დაზიანებული 

მონაკვეთების აღდგენა აბუსერიძის აწჰესის,  რუსთავლის, სახოკიასა და გოგებაშვილის ქუჩაზე. 

სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა შევაბურის, ქედა-ზენდიდისა  და ახოს სასმელი წყლის 

მაგისტრალებს. დაბა ქედაში სისტემატურად ხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა. 

 სისტემატიურად ხორციელდებოდა კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე 

მშენებლობების, უსახურ,  ამორტიზირებულ ობიექტებზე ღონისძიებების გატარების. 

 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-2020 ფარგლებში“ მუნიციპალიტრტის 37 სოფელში შიდა 

საუბნო გზებზე დაიგო ბეტონის საფარი და 39 სოფელში გაფართოვდა გარე განათების ქსელი. 

 

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

 

2020  წლის  საგაზაფხულო  და  საშემოდგომო  გაწვევის  გეგმა – დავალება შეადგენდა 62 წვევამდელს. 

წლის   განმავლობაში   წვევამდელთა  შემკრებ - გამანაწილებელ   ცენტრში გადაყვანილი იქნა 24 

წვევამდელი, მათგან : 

- მუდმივმოქმედმა სამხედრო-სამედიცინო  საექსპერტო კომისიამ  ცნო ვარგისად სამხედრო  

სამსახურისთვის და გაწვეულ იქნა  საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში -16 წვევამდელი. 

- 6 წვევამდელი მუდმივმოქმედმა სამხედრო სამედიცინო - საექსპერტო კომისიამ ცნო 

შეზღუდულად ვარგისად სამხედრო სამსახურისათვის.  

- 2 წვევამდელი ჩაითვალა დროებით უვარგისად სამხედრო სამსახურისათვის და  მიეცათ 

გაწვევისაგან გადავადების უფლება ერთი წლის ვადით. 

- 1 წვევამდელი გაიგზავნა დამატებით გამოკვლევაზე.           

გაწვევით სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის მიზნით: 

- შ.ს.ს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ვადიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩაირიცხა - 9 

წვევამდელი; 

- სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ჩაირიცხა - 6 წვევამდელი.  

 

2020 წელს დასრულდა 2003 წელს დაბადებული 121 ჭაბუკის  პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა  

და სექტემბრის თვიდან დაიწყო 2004 წელს დაბადებული ჭაბუკების პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე 

აყვანის მოსამზადებელი სამუშაოები. 

წლის განმავლობაში რეზერვში ჩარიცხულია 145 სამხედრო ვალდებული. მათ შორის:  

- 27 წლის შესრულების გამო – 82 მოქალაქე; 

-  სამხედრო ძალებიდან დათხოვნილი – 52; 

-  სხვადასხვა სპეცსამსახურებიდან – 11; 

- საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკონტრაქტო სამსახურში გაწვეულია 1  წვევამდელი 



და 4 – რეზერვისტი. 

შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეც. აღრიცხვაზე გადაყვანილია 

14 რეზერვისტი; აღრიცხვიდან მოხსნილია  რეგისტრაციის ადგილის ცვლილების გამო 11 რეზერვისტი 

და გარდაცვალების გამო 6. 

  

 

 

შიდა აუდიტის სამსახური  

 

შიდა აუდიტის სამსახურმა 2020 წელს განახორციელა შემდეგი შიდა აუდიტორული შემოწმებები: 

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის გათბობაზე გახარჯული საწვავის 

მიზნობრიობის აუდიტი. 

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი „ბეთლემი“-ს შიდა 

აუდიტორული ანგარიში. 

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროგრამის შ.პ.ს.  „ქედის 

ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სთვის სუბსიდირების ხელშეკრულებით გადაცემული 

ამბულატორიულ მომსახურებაზე დახარჯული თანხების მიზნობრიობის მონიტორინგი. 

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სარაგბო კლუბი ფირალები“-ს შიდა 

აუდიტორული ანგარიში. 

 ა.(ა.)ი.პ. „ქედის სასპორტო სკოლა“-ში ჩატარებული  შიდა აუდიტორული ანგარიში. 

შიდა აუდიტის მიერ ზემოთ დასახელებულ ობიექტებზე 2020 წელს  გაცემული იქნა 21 რეკომენდაცია, 

რომლის შესრულება აყვანილი იქნა კონტროლზე. 2020 წელს გაცემული რეკომენდაციებიდან 

შესრულდა 16 რეკომენდაცია, ხოლო ამჟამად 5 რეკომენდაციის შესრულებაზე შესაბამისი 

სამსახურების მიერ მიმდინარეობს მუშაობა. კერძოდ ეს რეკომენდაციებია: 

-   ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის გათბობაზე  საწვავის ხარჯვის 

კონტროლისათვის გაცემულ იქნა რეკომენდაცია, რომ კვალიფიციური სპეციალისტების ერთად 

შექმნილიყო დოკუმენტი  გამათბობელის (დანადგარის „MAX-20“-ის) საათობრივი წვის ნორმის 

დადგენისათვის. 

-  შესაბამის სამსახურებთან ერთად დალუქულიყო ადმინისტრაციული შენობის 

გათბობისათვის განკუთვნილი საწვავის აუზი.  

-  შ.პ.ს. „საფეხბურთო კლუბი ბეთლემი“-ს ხელმძღვანელობაზე გაიცა რეკომენდაცია, რომ  

კონტროლზე აიყვანოს საქართველოს ფინანსთა მინიტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანების 

„ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა  და ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტების  დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ„  მე-5 მუხლის მე-13  პუნქტი. ასევე, მკაცრად დაიცვას საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 23 დეკემბრის #605 ბრძანების მოთხოვნები და მიმდინარე წლის 31 

დეკემბრამდე ჩაატაროს ინვენტარიზაცია და მოაწესრიგოს ბუღალტრული დოკუმენტაცია.  

აღნიშნულის თაობაზე მიმდინარეობს მუშაობა, კერძოდ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა შექმნა 

საინვენტარიზაციო კომისია და მუშაობა მიმდინარეობდა, რომელიც უნდა დასრულებულიყო 2020 

წლის ბოლომდე, მაგრამ პანდემიის გამო ვერ დასრულდა. 

- შ.პ.ს. „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ზე გაიცა რეკომენდაცია, რომ  ამბულატორიული 

მომსახურების პროგრამის დამტკიცება-გადაცემის დროს მერიის  ჯანმრთელობისა და სოცილური 

დაცვის სამსახურმა იურიდიულ განყოფილებასთან ერთად მოამზადოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად, ან 

ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა გადაცემული იქნას შ.პ.ს. „ქედის ავტოსატრანსპორტო 



საწარმო“-ზე მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით.  

- შიდა აუდიტის სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია 2021 წელს ზემოთ აღნიშნულ 

პროგრამაზე გამოცხადდეს ელექტრონული ტენდერი და ტენდერში გამარჯვებულს სამართავად 

გადაეცეს პროგრამა.  

          - ქედის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის სამუშაო გეგმით 

გათვალისწინებული იყო „მშენებლობებზე და მიმდინარე რემონტებზე გაწეული ხარჯების აუდიტი“, 

მაგრამ ამ პერიოდში სახელმწიფო აუდიტი ახორციელებდა აღნიშნული მიმართულებით საკითხის 

შესწავლას, ამიტომ შიდა აუდიტის სამსახურმა მიზანშეწონილად არ ჩათვალა ამ საკითხის 

პარალელურ რეჟიმში შესწავლა.  

 

 

მერიაში მოქმედი ყველა კომისიის მუშაობა საჯაროა: 
 

-  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, 

შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში სათათბირო ორგანო - 

საბჭო; 

-   თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია; 

- მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო; 

-  მერის სათათბირო ორგანო - მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭო; 

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო; 

- ოჯახში ძალადობისა და ბავშვთა რეფერირების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი; 

- ქედის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მცირეფასიანი ინვენტარისა და სხვა 

მატერიალური ფასეულობების საინვენტარიზაციო კომისია; 

- ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის საფრთხის აცილების მიზნით 

ხეების გადაბელვის განმსაზღვრელი კომისია; 

- ქედის მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე განხორციელებული სამშენებლო- 

სარემონტო სამუშაოების მიმღები კომისია; 

- ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის ვაკანტური თანამდებობის 

დასაკავებლად ღია, დახურული და გამარტივებული კონკურსის ჩატარების 

უზრუნველსაყოფი საკონკურსო კომისია; 

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ქედის მუნიციპალიტეტის გამწვევი კომისია; 

- სახელმწიფო შესყიდვების სატენდერო კომისია; 

- ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო; 

- ქედის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების (საცხოვრებელი 

სახლი) მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისია; 

 

 

მერიის სტრუქტურების საქმიანობის ძირითადი აქცენტებია: 
 

- საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით, მერიაშიგამოყოფილია     პასუხისმგებელი პირი 

და დროულად ეგზავნება შესაბამისი პასუხები ადრესატს; 

- ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის კუთხით, თვითმმართველობამ არაერთი 

აქტივობა დაისახა მიზნად. 

- მერიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები საჯაროდ 

განიხილება, რომლებშიც მოქალაქეთა თანამონაწილეობა უმნიშვნელოვანესია; 



- ყველა სტრუქტურული ერთეული ღიაა პრესისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის. 
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.ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის წლიური  

შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2020 წლის წლიური შესრულების შესახებ ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მუხრან სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე 



ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2020 წლის წლიური შესრულების შესახებ 

 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N10 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული  წლიური   მოცულობა  11631356 

ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12108471 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მდგომარეობით მიღებულია  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2292491.99 ლარი, 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 1600000 ლარი, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 1099151.07 

ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 7127710.99 ლარი, მათ შორის: 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6792099.07 ლარი, ქონების 

გადასახდი 335612 ლარი,  სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 236508 ლარი, მათ შორის: 

პროცენტები 20454 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 85835 

ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13184 

ლარი, სანებართვო  მოსაკრებლი 37238 ლარი,  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 13482 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 23871 ლარი, ნებაყოფილობითი 

ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 42445 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლებიდან  122530 

ლარი. 2020 წლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით 

შესრულებულ იქნა 103,50%-ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2020 წლის  

გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 1084471 ლარის ოდენობით, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11650162,92 ლარი. (96.21%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენდა 2176034,91 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2118596,52 ლარი, მათ 

შორის:   

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 556 460 ლარს, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 551182 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1511282 ლარს, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1470461 ლარი. 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის სამსახურის 2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა    შეადგენს    

59 900  ლარს,    ხოლო  ფაქტიურმა  შესრულებამ  შეადგინა 52732 ლარი. 

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 44 315 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 221,22 

ლარი. 



 

II. ინფრასტრუქტურის და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება  

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1 439338 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1403448 ლარი, საიდანაც 

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2020 წლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 854015 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 818247 ლარი, 

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარის წყალზე გადასასვლელი 

საავტომობილო ხიდის მშენებლობა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 503 023 

ლარი,ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 503022 ლარი, 

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 69200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 69129 ლარი. 

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო 

ხიდის მშენებლობა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა  8050 ლარი. 

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირების  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

5000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  4999,89 ლარი. 

 

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 555 510  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ  519759 ლარი, 

მათ შორის 

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 124 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119 311 ლარი, 

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსი“-ის საწესდებო კაპიტალის შეტანა 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 15600 ლარი, 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენის 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  11 777 

ლარი. 

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 29050 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  28 155 ლარი. 

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და 

დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28500 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16422 ლარი, 

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 19800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18634 

ლარი, 

შპს ქედის წყალკანალი     2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 325 460  ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 325459 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1823960 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 742787 ლარი, მათ 

შორის: 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 483 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 474518 ლარი. 



 

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია 

(მუზეუმის განსათავსებლად) 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 146500 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 106434 ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარის წყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2020 წლის  

დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 386160 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 382 

835 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2020 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 174 820 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 158613 ლარი. 

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22600 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22516 ლარი. 

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა 

2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 371 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 371900 ლარი. 

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)  2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 5500 ლარი. 

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი 

კედლის მოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 87 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 85 004 ლარი. 

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 30030 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29126 ლარი. 

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 33000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 90291 ლარი.  

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი 

კედლის მოწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22250 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 21549 ლარი. 

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  2020 

წლის დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 5000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

2870 ლარი. 

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 214 477 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 199466 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის 

ვაქცინაციის პროგრამა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6500 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6435 ლარი. 

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3600 

ლარი. 

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 71 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70681 ლარი. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 748 056 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 622 036 ლარი. 



 

 

 

 

III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

541650 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 541566 ლარი, მათ შორის: 

 

შპს ქედის კომუნალურსერვისი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 541650 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 541566 ლარი. 

 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 640 ლარი. 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1352306 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1327564 ლარი, მათ შორის: 

 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

1352306 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1327564 ლარი, საიდანაც 

 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

1 224376 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1205833 ლარი. 

 

ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 70 700 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 66 789 ლარი. 

 

დაბა ქედის N2 ბაგა-ბაღის რემონტი  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 57230 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54943 ლარი. 

 

 

V. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

 

 
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

1774915 ლარი, ხოლო   ფაქტიურმა შესრულებამ   შეადგინა 1739682 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 900535 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 869946 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 266910 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 261221 ლარი. 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

15660 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15622  ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 76200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 75115 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 80000  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 79209 ლარი. 



სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 105300, სოფელ პ.მაისი 66900, 

სოფელი ახო 63000, სოფელი ახო #1 საშუალო სკოლასთან 64800) 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 461 765 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 438779 ლარი. 

 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

868780 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 864466 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 654300 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 651180 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 120 880 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 119993 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 68400 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 68146 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25147 

ლარი. 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2020 წლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 3000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2994 ლარი. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 2600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2277 ლარი. 

 

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2020 წლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 365274 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

1322034 ლარი, მათ შორის: 

 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

407792 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 379153 ლარი, საიდანაც 

 

ამბულატორიული მომსახურეობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 154092 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 153841 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 154000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 133012 ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 92300 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 92300 ლარი. 

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი დაწესებულებების 

სადეზინფექციო დამუშავებისათვის 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2400 ლარი. 

სამკურნალო/გამაჯანსაებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5000 ლარი. 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 957482 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 942881 ლარი, საიდანაც 

 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 24000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 23858 ლარი. 



ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 31595 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29769 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის  2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13750  ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13025 ლარი. 

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 66000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 63000 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 46355 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  45155 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა  2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12686 

ლარი.   

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 15000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12243 ლარი. 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)  2020 

წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 620582 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

619083 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 2020 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 29 900 ლარი. ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28487 

ლარი. 

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების 

შესაძენად ფინანსური დახმარება 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60500 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60475 ლარი. 

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების 

უზრუნველყოფა 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 36000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 35100 ლარი. 



№ დასახელება
ფუნქციონ. 

კოდი ეკონ 

კლას. კოდი

ბრძანების # და 

თარიღი

გამოყოფილი 

თანხა

ფაქტიური 

დაფინანსება
საკასო შესრულება შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები მურმან შავლიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების 

მიზნით ფ/პ თამაზ შავლიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 48  14.01.2020 1 500,00 1 200,00 1 200,00

2

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ნიაზ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მეგაფარმი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 62  16.01.2020 222,92 222,92 222,92

3

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ნოდარ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 68  20.01.2020 500,00 500,00 500,00

4

სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ემინე ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის

ეროვნული ცენტრი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 75  23.01.2020 150,00 150,00 150,00

5

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები გიგა დევაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 76  23.01.2020 150,00 150,00 150,00

6

სოფელ ზვარეში მცხოვრები ნესტან ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 77  23.01.2020 140,00 140,00 140,00

7

სოფელ აქუცაში მცხოვრები ნანი ასამბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 78  23.01.2020 350,00 350,00 350,00

8

სოფელ აქუცაში მცხოვრები მერაბ მახაჭაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 79  23.01.2020 558,00 558,00 558,00

9

სოფელ მერისში მცხოვრები მიხეილ შარაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 80  23.01.2020 450,00 450,00 450,00

10
სოფელ დანდალოში მცხოვრები როლანდი არძენაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

113  

30.01.2020
100,00 100,00 100,00

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



11

სოფელ მერისში მცხოვრები მანანა დუმბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. ,,ალ. ალადაშვილის სახელობის კლინიკი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
114  

30.01.2020
765,00 765,00 765,00

12
სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ინგა კურცხალიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

115  

30.01.2020
360,00 360,00 360,00

13
სოფელ სილიბაურში მცხოვრები ლიკა ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

116  

30.01.2020
125,00 125,00 125,00

14
სოფელ ჩეტკიძეებში მცხოვრები ლია ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

117  

30.01.2020
450,00 450,00 450,00

15
დაბა ქედაში მცხოვრები მარიამ სალაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

118  

30.01.2020
305,00 305,00 305,00

16

სოფელ მერისში მცხოვრები მანანა დუმბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ  მედცენტრი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
119  

30.01.2020
175,00 175,00 175,00

17

სოფელ გარეტყეში მცხოვრები მიქაილ თურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,ისრაელი საქართველოს სამედიცინო

კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
121  

31.01.2020
700,00 700,00 700,00

18
სოფელ უჩხითში მცხოვრები გოგიტა არჯევანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

123  

31.01.2020
500,00 500,00 500,00

19
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები საბა მადაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

127  

03.02.2020
100,00 100,00 100,00

20

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები დურსუნ ხალვაშისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ა(ა)იპ ,,ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო

ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
128  

03.02.2020
500,00 500,00 500,00

21

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით 

ფ/პ ლერი ბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის 

შესახებ

71 09 28
144  

04.02.2020
1 650,00 1 650,00 1 650,00

22
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები მერაბ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

146  

04.02.2020
0,00 0,00 0,00

გაუქმებულია 

ბრძანება #218 

28.02.2020

23

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრები დიმა დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
161  

07.02.2020
450,00 450,00 450,00

24

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები რიზალ შავლიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
162  

07.02.2020
400,00 400,00 400,00



25

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ჯემალ ანანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
163  

07.02.2020
490,00 490,00 490,00

26

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ირინა ხალითბა- ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
164  

07.02.2020
531,00 531,00 531,00

27

სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ნუგზარ შარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
166  

07.02.2020
360,00 360,00 360,00

28
დაბა ქედაში მცხოვრები გიორგი შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

სხივური მედიცინის ცენტრის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 169 11.02.2020 800,00 800,00 800,00

29

სოფელ დანდალოში მცხოვრები ნარგულ არძენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 170 11.02.2020 100,00 100,00 100,00

30
სოფელ ქედის მცხოვრები გულნარა დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 171 11.02.2020 440,00 440,00 440,00

31
სოფელ აქუცაში მცხოვრები ლაშა ლომინაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ი/მ 

,,ბესიკ დარჩიძე“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 179 18.02.2020 500,00 500,00 500,00

32
სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ასიე მჟავანაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 180 18.02.2020 200,00 200,00 200,00

33

სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლიდა ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით 

ფ/პ ოთარ ბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის 

შესახებ

71 09 28 181 19.02.2020 1 800,00 1 800,00 1 800,00

34
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები რომან ვარშანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 207 25.02.2020 500,00 500,00 500,00

35
დაბა ქედაში მცხოვრები ვაჟა აბულაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 212 27.02.2020 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36
სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ვახტანგ ცინცაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,ემ ფარმა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 213 27.02.2020 400,00 400,00 400,00

37
დაბა ქედაში მცხოვრები მარინა შერვაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ი/მ 

ედუარდ ჯაყელის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 214 27.02.2020 201,60 201,60 201,60

38
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ციცინო ქათამაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 218 28.02.2020 200,00 200,00 200,00

39
ქედის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი 

დაწესებულებების სადეზინფექციო დამუშავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
71 09 22 239 05.03.2020 2 400,00 0,00 0,00



სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდი

ნაკაშიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ვიტალი

თურმანიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 245 10.03.2020 900,00 900,00 900,00

41
დაბა ქედაში მცხოვრები რაულ ბარამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 264 16.03.2020 1 000,00 1 000,00 1 000,00

42
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები შოთა ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 265 18.03.2020 800,00 800,00 800,00

43
სოფელ ზვარეში მცხოვრები ზაზა მგზავრიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 266 18.03.2020 500,00 500,00 500,00

44
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები თამაზ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 267 18.03.2020 500,00 500,00 500,00

45
სოფელ სილიბაურში მცხოვრები ფატი ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 268 18.03.2020 700,00 700,00 700,00

46
სოფელ ახოში მცხოვრები გურამ ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის 

პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 269 18.03.2020 500,00 500,00 500,00

47

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები შორენა მახარაძისათვის ქედის

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 281 24.03.2020 200,00 200,00 200,00

48

დაბა ქედაში მცხოვრები მარიამ გოგიძისთვის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით 

ფ/პ ჯუმბერბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისადგადასახდელი ქირის 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის 

შესახებ

71 09 28 336 27.03.2020 1 800,00 1 800,00 1 800,00

49

სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები გენადი ბალაძისთვის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების 

მიზნით ფ/პ ანზორ ბალაძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი 

ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფის შესახებ

71 09 28 337 27.03.2020 1 800,00 1 800,00 1 800,00

50

სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჯუმბერ სურმანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 338 28.03.2020 300,00 300,00 300,00

51

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები მანანა ბერიძის მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 344 01.04.2020 700,00 700,00 700,00



52

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში მცხოვრები ნინი დიასამიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 345 01.04.2020 260,00 260,00 260,00

53

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები რატი ვერძაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 346 01.04.2020 270,00 270,00 270,00

54

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ნათია ჩხაიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 347 01.04.2020 234,24 234,24 234,24

55

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრებ ეთერ მახარაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 348 01.04.2020 100,00 100,00 100,00

56

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრებ ნოდარ ზაქარაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ყელყურ

ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის

შესახებ

71 09 27 351 01.04.2020 400,00 400,00 400,00

57

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრებ გიორგი ბერიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 352 02.04.2020 100,00 100,00 100,00

58

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ილია დიასამიძისათვის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და თსსუ ,,გ. ჟვანიას სახ.

პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 353 02.04.2020 400,00 400,00 400,00

59

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ელდარ ბოლქვაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ინტენსიური ზრუნვის ცენტრი“ - ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 354 02.04.2020 900,00 900,00 900,00

60

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში მცხოვრებ მურმან დევაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „ს.

ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 355 02.04.2020 1 000,00 1 000,00 1 000,00

61

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ზურაბ დიასამიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 356 02.04.2020 150,00 150,00 150,00

62

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ლუიზა გოგუაძესთან

დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო

ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 365 10.04.2020 600,00 600,00 600,00



63

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ნიკა მჟავანაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მანანა

შეროზიას თვალის კლინიკა“- ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 366 14.04.2020 300,00 300,00 300,00

64

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჯუმბერ

სურმანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
397   

05.05.2020
300,00 300,00 300,00

65

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ბადრი წითელაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „გლიკოზა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
408   

18.05.2020
452,90 452,90 452,90

66

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრებ ნოდარ ხალვაშისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
409   

18.05.2020
190,00 190,00 190,00

67

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები თამაზ გოგიაშვილისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
411   

18.05.2020
700,00 700,00 700,00

68

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთში მცხოვრები მალხაზ ბალაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
412   

18.05.2020
308,00 308,00 308,00

69

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ოთარ ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
413   

18.05.2020
335,00 335,00 335,00

70
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ანდრია მანველიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

414   

18.05.2020
350,00 350,00 350,00

71
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ნაზი აბულაძისთვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „ავერსი-ფარმას“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

415   

19.05.2020
145,00 145,00 145,00



72

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის სანერგე მეურნეობიდან

ჩითილების ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტრანსპორტირების მომსახურების

გაწევის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

71 09 22
418   

21.05.2020
500,00 500,00 500,00

73

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები მაია ბოლქვაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
425   

25.05.2020
500,00 500,00 500,00

74

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ზურაბ თურმანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
439   

27.05.2020
500,00 500,00 500,00

75

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ზაურ მახარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
440   

27.05.2020
250,00 250,00 250,00

76

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები დარიკო გეგიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
448   

28.05.2020
300,00 300,00 300,00

77

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბადრი ბარამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
449   

28.05.2020
300,00 300,00 300,00

78

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები არსენ დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
450   

28.05.2020
700,00 700,00 700,00

79

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები სოლომონ ბეჟანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და აკ. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
451   

01.06.2020
50,20 50,20 50,20

80

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მურად ზაქარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ინოვა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
452   

01.06.2020
700,00 700,00 700,00



81

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები თამაზ ესებიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და აკ. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
453   

01.06.2020
500,00 500,00 500,00

82

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიხალიძეებში მცხოვრები თემურ თურმანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ნიუ ჰოსპიტალი”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
468   

03.06.2020
800,00 800,00 800,00

83

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამონასტრევში მცხოვრები მანანა თურმანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
469   

03.06.2020
507,00 507,00 507,00

84

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ფატი ანანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
470   

03.06.2020
165,00 165,00 165,00

85

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები გულიზარ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. აკ. ვ. ივერიელის სახელობის

ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრის ,,ენმედიცი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
477   

08.06.2020
100,00 100,00 100,00

86

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ზურა ვარშანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
488   

11.06.2020
200,00 200,00 200,00

87

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები გულთამზე ჩხუბაძისათვის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
493   

16.06.2020
500,00 500,00 500,00

88

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მურად ზაქარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ინოვა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
495   

17.06.2020
700,00 700,00 700,00

89

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოში მცხოვრები ნანი ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური

საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
512   

19.06.2020
150,00 150,00 150,00

90

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ირმა ბასილაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
513   

19.06.2020
200,00 200,00 200,00



91

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები დონარი დუმბაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
514   

19.06.2020
300,00 300,00 300,00

92

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები მელისა ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
515   

19.06.2020
200,00 200,00 200,00

93

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები თინა მამუჭაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
516   

19.06.2020
200,00 200,00 200,00

94

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში მცხოვრები მარინე გოგიტიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
517   

19.06.2020
300,00 300,00 300,00

95

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ზაურ გორგილაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
522   

23.06.2020
700,00 700,00 700,00

96

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედაში მცხოვრები ირმა ფარტენაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის

ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
523   

23.06.2020
200,00 200,00 200,00

97

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალახმელაში მცხოვრები ხურმიზ ბედინაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
524   

23.06.2020
700,00 700,00 700,00

98

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ნაზი აბულაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
527   

24.06.2020
155,00 155,00 155,00

99

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნოდარ ტაკიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
528   

24.06.2020
149,69 149,69 149,69



100

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლია კონცელიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
529   

24.06.2020
200,00 200,00 200,00

101

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ჟუჟუნა ბოლქვაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
530   

24.06.2020
700,00 700,00 700,00

102

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები გურამ ხალვაშისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
535   

25.06.2020
700,00 700,00 700,00

103

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ზვიად მჟავანაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
536   

25.06.2020
60,00 60,00 60,00



104

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მირონ ზაქარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
537   

25.06.2020
300,00 300,00 300,00

105

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები ვენერა ალიშანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
538   

25.06.2020
78,75 78,75 78,75

106

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ შევაბურში მცხოვრები მერაბ ბასილაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
539   

25.06.2020
700,00 700,00 700,00

107

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ფატი ანანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
540   

25.06.2020
63,00 63,00 63,00

108
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ზურაბ წულუკიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

541   

25.06.2020
114,00 114,00 114,00

109

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზუბზუში მცხოვრები საიმე შოთაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
563   

26.06.2020
245,00 245,00 245,00

110

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები როლანდ არძენაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
564   

26.06.2020
100,00 100,00 100,00

111
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები თალიკო გორგილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

570   

29.06.2020
500,00 500,00 500,00

112
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ვენერა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 572 01.07.2020 340,00 340,00 340,00

113
ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ივერი დუმბაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მეგაფარმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 591 03.07.2020 400,00 400,00 400,00

114
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ჯემალ დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,ვივამედი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 592 06.07.2020 800,00 800,00 800,00

115

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ქრისტინე ქობულაძებასილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 594 06.07.2020 300,00 300,00 300,00



116
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ მურად ზაქარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახე
71 09 27 599 08.07.2020 322,00 322,00 322,00

117

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები იოსებ ბერიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ლერი ბერიძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 601 08.07.2020 450,00 450,00 450,00

118
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები რამაზ ბარამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,გიდმედი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 604 09.07.2020 300,00 300,00 300,00

119

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში მცხოვრები მურმან დევაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 605 09.07.2020 700,00 700,00 700,00

120

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ოთარ შარაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 606 09.07.2020 250,00 250,00 250,00

121
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბაქარ ბარამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ნიუ ჰოსპიტალი”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 641 21.07.2020 1 000,00 1 000,00 1 000,00

122
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ლიზი თავდგირიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 651 23.07.2020 150,00 150,00 150,00

123

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები მზევინარ ალიშანიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 652 23.07.2020 450,00 450,00 450,00

124
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ელენე ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 660 27.07.2020 600,00 600,00 600,00

125
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ალიოსმან გოგიტიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 663 27.07.2020 400,00 400,00 400,00

126

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბზუბზუში მცხოვრები თეონა აბესლამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 664 27.07.2020 350,00 350,00 350,00

127
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები დინარა დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 665 27.07.2020 700,00 700,00 700,00

128
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ციური ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 666 27.07.2020 700,00 700,00 700,00

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები ჯემალ ბალაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 680 27.07.2020 198,83 198,83 198,83



ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში მცხოვრები იური დიასამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ 

,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 681 27.07.2020 220,00 220,00 220,00

129

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრებ ჟუჟუნა ნაკაშიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედ 

ცენტრის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 682 27.07.2020 100,00 100,00 100,00

130
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დავით ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 695 29.07.2020 323,49 323,49 323,49

131
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანტაურში მცხოვრები გიორგი ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ჰეკატე“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 696 29.07.2020 964,97 964,97 964,97

132

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები დარინა შარაშიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 697 29.07.2020 200,00 200,00 200,00

133
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ნოდარ გეგიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 698 29.07.2020 700,00 700,00 700,00

134
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ჯემალ ხარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 699 29.07.2020 250,00 250,00 250,00

135

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ნანული ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 700 29.07.2020 500,00 500,00 500,00

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მერი ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 704 30.07.2020 141,29 141,29 141,29

136
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სალომე დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 705 30.07.2020 158,73 158,73 158,73

137
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ანდრია მანველიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 706 30.07.2020 495,20 495,20 495,20

138
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში მცხოვრები ლუკა შაქარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,კლინიკა ჯერარსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 707 31.07.2020 370,00 370,00 370,00

139

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ცისანა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 708 31.07.2020 600,00 600,00 600,00

140
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ვახტანგ ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,გოლდ ფარმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 709 31.07.2020 440,00 440,00 440,00

141

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ლელა შარაბიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ 

,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 710 31.07.2020 400,00 400,00 400,00



142
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის მცხოვრები მუხთესიმ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 711 31.07.2020 400,00 400,00 400,00

143

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ხვიჩა ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ააიპ ,,ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი“-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 712 31.07.2020 700,00 700,00 700,00

144
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ლიანა სურმანიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 716 03.08.2020 400,00 400,00 400,00

145
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები მარინა კეკელიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 717 03.08.2020 300,00 300,00 300,00

146
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები რეზო ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 719 03.08.2020 500,00 500,00 500,00

147
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები რამაზი ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 720 03.08.2020 350,00 350,00 350,00

148

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები მამია ბაჯელიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 726 04.08.2020 100,00 100,00 100,00

149

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები მარინე ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 727 04.08.2020 350,00 350,00 350,00

150

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ოთარ ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 728 04.08.2020 450,00 450,00 450,00

151

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრები რევაზ ღოღობერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 729 04.08.2020 400,00 400,00 400,00

152

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში მცხოვრები გურანდა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ,,ყელ-ყურ ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე ქევანიშვილ“- 

ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 732 06.08.2020 300,00 300,00 300,00

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ლუიზა გოგუაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 740 12.08.2020 0,00 0,00 0,00
გაუქმებულია 

ბრძანება #778 

25.08.2020

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები თინა ბოლქვაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 763 18.08.2020 400,00 400,00 400,00



153

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები თამაზ ქობულაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 770 21.08.2020 360,00 360,00 360,00

154
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრებ ვანო ფარტენაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „პ.ს.პ. ფარმას“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 771 21.08.2020 299,60 299,60 299,60

155

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სოფელ 

ხარაულაში მცხოვრები ნათია ქარცივაძისათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 772 21.08.2020 200,00 200,00 200,00

156

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 779 25.08.2020 1 175,00 1 175,00 1 175,00



157

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლიდა ბერიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ოთარ ბერიძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 780 25.08.2020 1 350,00 1 350,00 1 350,00

158

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები იოსებ ბერიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ მერაბ ბერიძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 781 25.08.2020 1 500,00 1 500,00 1 500,00

159
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში მცხოვრებ სალომე დიასამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „მრჩეველი-ბათუმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 827 04.09.2020 130,00 130,00 130,00

160

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ კვაშტაში მცხოვრები გულნარა სირაბიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1063 

26.11.2020
800,00 800,00 800,00

161

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ვახტანგ გურგენიძის 

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული 

ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1064 

26.11.2020
850,00 850,00 850,00

162

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მარიამ გოგიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1065 

26.11.2020
900,00 900,00 900,00

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ციური მიქელაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1066 

30.11.2020
780,00 780,00 780,00

ქედის მუნიციპალიტეტის ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ზურაბ ჩხუბაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1067 

30.11.2020
600,00 600,00 600,00

163

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ქვედა ბზუბზუში მცხოვრები ტარიელ ბოლქვაძის 

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული 

ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1071 

01.12.2020
350,00 350,00 350,00

164
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები რამინ ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი”-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1089 

04.12.2020
150,00 150,00 150,00

165
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოში მცხოვრები ჯუბა შავიშვილისთვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი”-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1090 

04.12.2020
150,00 150,00 150,00



166

COVID-19-ით, გარდაცვლილი ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები მურმან ბერიძის 

(პ.ნ. 61008013045) დაკრძალვასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯების ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფის და შპს "ჰერმესი" - ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1091 

04.12.2020
355,00 355,00 355,00 06 02 05

167

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები ილონა ბეჟანიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - იაშვილის 

სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1093 

07.12.2020
335,00 335,00 335,00

168

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები ინგა ბერიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - იაშვილის 

სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1094 

07.12.2020
200,00 200,00 200,00

169

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები ნუნუ ბერიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. "რეფლექსოთერაპიის" ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1095 

07.12.2020
300,00 300,00 300,00

170

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ სოფელ ნამონასტრევში მცხოვრები მერაბ თურმანიძის 

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ დავით თურმანიძესთან დადებული 

ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1096  

07.12.2020
280,00 280,00 280,00

171

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ქრისტინა ცინცაძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - იაშვილის 

სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1097 

07.12.2020
150,00 150,00 150,00



172
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ნიაზ ფარტენაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1098 

07.12.2020
238,44 238,44 238,44

173
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში მცხოვრები მერაბ გორგილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1099 

07.12.2020
328,35 328,35 328,35

174
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები გელა დევაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1100 

07.12.2020
299,83 299,83 299,83

175
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ზემზემ ჩხუბაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1101 

07.12.2020
200,00 200,00 200,00

176

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრები დარიკო დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1102 

07.12.2020
100,00 100,00 100,00

177
 ჯამბულ კონცელიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1103 

07.12.2020
300,00 300,00 300,00

178

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნკუდაში მცხოვრები საბა ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ინოვა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1104 

07.12.2020
555,00 555,00 555,00

179

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები უშანგი ქადიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1105 

07.12.2020
700,00 700,00 700,00

180
ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისადა 

თანმდევი სამართლებრივი შედეგების განსაზღვრის შესახებ
71 09 27

1106 

08.12.2020
2 800,00 2 800,00 2 800,00

181

სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები თეონა ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტალები“-ს ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1107 

08.12.2020
250,00 250,00 250,00

182
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ვარდო ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1108 

08.12.2020
600,00 600,00 600,00

183

სოფელ ბზუბზუში მცხოვრები ხემიზი გორაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1109 

08.12.2020
400,00 400,00 400,00

184

სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები სულხან მამუჭაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტალები“-ს ივანე ბოკერიას სახელობის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1110 

08.12.2020
500,00 500,00 500,00

186

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრებ ხატიჯე გოგიაშვილისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „ბოხუას სახელობის 

კარდიოვასკულარული ცენტრი“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1112 

08.12.2020
700,00 700,00 700,00



187

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემნაში მცხოვრებ ბადრი წითელაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „მედ ემერჯენსი“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1113 

08.12.2020
1 000,00 1 000,00 1 000,00

188

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეძიბნაში მცხოვრები მარიამ დუმბაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1115 

08.12.2020
390,00 390,00 390,00

189

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ბზუბზუში მცხოვრები ვლადიმერ თავდგირიძისათვის 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1116 

08.12.2020
700,00 700,00 700,00

190

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერი მცხოვრები შორენა შერვაშიძისათვის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და შ.პ.ს. "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

ცენტრი" - ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1118 

09.12.2020
550,00 550,00 550,00

191

 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძებში მცხოვრები მერი ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1119 

09.12.2020
350,00 350,00 350,00

192

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ნოდარ ირემაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1120 

09.12.2020
270,00 270,00 270,00

193
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ამირან ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1121 

09.12.2020
249,71 249,71 249,71

194
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთში მცხოვრები შუშანა ბასილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1122 

09.12.2020
321,45 321,45 321,45

195

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ინგა ანანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1123 

09.12.2020
600,00 600,00 600,00

196
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეძიბნაში მცხოვრები შუშანა ბასილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,მედიქლაბჯორჯია“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1124 

09.12.2020
700,00 700,00 700,00

197

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები მერაბ დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1125 

09.12.2020
200,00 200,00 200,00



198

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზუბზუში მცხოვრები ნუგზარ შოთაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1126 

09.12.2020
400,00 400,00 400,00

199

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები მერაბ ჯაყელიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1127 

09.12.2020
500,00 500,00 500,00

200

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები გულნარა დევაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1128 

09.12.2020
200,00 200,00 200,00

201

ქედის მუნიციპალიტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები გულნარა ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1129 

09.12.2020
350,00 350,00 350,00

202

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები მანანა ტაკიძისათვის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და შ.პ.ს. "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

ცენტრი" - ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
 1130 

09.12.2020
700,00 700,00 700,00

203

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები რამინ მამულაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, პ.ს.პ. ფარმა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1131 

10.12.2020
400,00 400,00 400,00

204

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები იზოლდა სამნიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1132 

10.12.2020
400,00 400,00 400,00

205

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები იზოლდა სამნიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1133 

10.12.2020
500,00 500,00 500,00

206

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანტაურში მცხოვრები გიორგი ხალვაშისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური

საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1134 

10.12.2020
250,00 250,00 250,00



207

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ ვაიოში მცხოვრები ნოდარ კონცელიძის მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1135 

12.12.2020
200,00 200,00 200,00

208

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ ვაიოში მცხოვრები ქემალ ტეტემაძის მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1136 

10.12.2020
700,00 700,00 700,00

209

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ბადრი წითელაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „გლუკოზა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1138 

10.12.2020
468,00 468,00 468,00

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ანა გათენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1140 

11.12.2020
700,00 700,00 700,00

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ქაზიმ დავითაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1141 

11.12.2020
700,00 0,00 0,00

210

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები ჯემალ დოლიძის შვილის რამაზ 

დოლიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1142 

14.12.2020
400,00 400,00 400,00

213

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნესტან ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1144 

15.12.2020
300,00 300,00 300,00

214

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები თეაონა შარაბიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1145 

15.12.2020
430,00 430,00 430,00

215

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები ვენერა ალიშანიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1146 

15.12.2020
70,00 70,00 70,00

216

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები დარიკო არძენაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1147 

15.12.2020
300,00 300,00 300,00

217

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები ჯემალ კაკაბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური

საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1148 

15.12.2020
100,00 100,00 100,00



218
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები იმედა ვერძაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1149 

15.12.2020
700,00 700,00 700,00

219

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ნატო ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1154 

15.12.2020
200,00 200,00 200,00

220

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრებ კუკური გოგიტიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1155 

15.12.2020
200,00 200,00 200,00

221

სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები გული პაპუნიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტალები“-ს ივანე ბოკერიას სახელობის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1156 

15.12.2020
700,00 700,00 700,00

222
სოფელ კუჭულაში მცხოვრები ფრიდონ გორგაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1157 

15.12.2020
465,00 465,00 465,00

223
სოფელ ხუნკუდაში მცხოვრები ნინო მსახურაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1158 

15.12.2020
700,00 700,00 700,00

224

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ირმა ფარტენაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1159 

16.12.2020
384,00 384,00 384,00

225

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ელენე ბერიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1160 

16.12.2020
217,00 217,00 217,00

226

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ სილიბაურში მცხოვრებ ასმათ კაკაბაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1161 

16.12.2020
300,00 300,00 300,00

227

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები მზევინარ თებიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1162 

16.12.2020
70,00 70,00 70,00

228

სოფელ დანდალოში მცხოვრები მათე გოგიაშვილისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1163 

16.12.2020
170,00 170,00 170,00



229

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მცხოვრებ დავით დუმბაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „შშმპ-თა სოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1165 

18.12.2020
1 000,00 1 000,00 1 000,00

230
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები აკაკი ბალაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1166 

18.12.2020
450,00 450,00 450,00

231
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ნოდარ ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1167 

18.12.2020
700,00 700,00 700,00

232

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მანუჩარ კახიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „შშმპ-თა სოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1168 

18.12.2020
500,00 500,00 500,00

233

სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ხასან დავითაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1169 

18.12.2020
500,00 500,00 500,00

234

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრებ ვანო ფარტენაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1170 

18.12.2020
199,73 199,73 199,73

235

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ბზუბზუში მცხოვრებ ფატი გოგიტიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1171 

18.12.2020
250,00 250,00 250,00

236

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში მცხოვრებ ნაჯიე ლომინაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1172 

18.12.2020
139,97 139,97 139,97

237

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ მურმან კაკაბაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. „ახალი მზერა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1173 

18.12.2020
700,00 700,00 700,00

238

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ როლანდი არძენაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. „მეგაფარმის“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1190 

21.12.2020
400,00 400,00 400,00

239

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ნინო ბერიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. „ავერსი-ფარმა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1191 

21.12.2020
200,00 200,00 200,00



240

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ ნამისლევში მცხოვრები მამუკა ნინიძის ოჯახისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაწევის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1209 

22.12.2020
400,00 400,00 400,00

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფისა და თანმდევი სამართლებრი შედეგების განსაზღვრის შესახებ (სასურსათო პაკეტების 

შეძენისათვის)

771 09 27
1213 

22.12.2020
30 050,00 29 810,00 29 810,00

241

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიხალიძეებში მცხოვრები რამაზი თურმანიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1214 

23.12.2020
350,00 350,00 350,00

242

სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ლინდა ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1215 

23.12.2020
170,00 170,00 170,00

243

სოფელ ზვარეში მცხოვრები ნესტან ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1216 

23.12.2020
150,00 150,00 150,00

244

სოფელ დანდალოში მცხოვრები ამირან არძენაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1217 

23.12.2020
325,00 325,00 325,00

245

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ელდარ კვირიკაძის შვილის ანრი კვირიკაძისათვის მატერიალური 

დახმარების გაწევის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1277 

25.12.2020
600,00 600,00 600,00

246

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები ცირა დიასამიძის ოჯახისთვის ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1278 

25.12.2020
400,00 400,00 400,00

247
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები თალიკო ქობულაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1279 

25.12.2020
500,00 500,00 500,00

248
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში მცხოვრები რენატ ჯაბნიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1280 

25.12.2020
615,00 615,00 615,00

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ემზარ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიურის ჰოსპიტალ მედცენტრის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1292 

28.12.2020
700,00 700,00 700,00

249

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები გიორგი ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ააიპ ,,ჯო ენის 

სამედიცინო ცენტრი“-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1298 

29.12.2020
1 000,00 1 000,00 1 000,00



250

სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ივერი დუმბაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მეგაფარმი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1299 

29.12.2020
400,00 400,00 400,00

251

სოფელ კორომხეთში მცხოვრები ხასან ფარტენაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1300 

29.12.2020
700,00 700,00 700,00

X X 149 021,89 145 381,89 145 381,89 X

სახაზინო განყოფილების უფროსი                                                                               არჩილ დევაძე

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი                                     ეკა გოგუაძე-მახარაძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                                            ჯემალ ტაკიძე

ს უ ლ



2020 წლის ხაზინა ქედის მუნიციპალიტეტი 23/02/202110:34

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების 
დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების 
ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;საკუთარი სახსრები;სხვა დონის 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის 
ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი;ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის 
რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით 
მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით თარიღი (გეგმა): 
31/12/2020

იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე თარიღი (ხარჯი): 
01/03/2021

ორგანიზაც.
 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა 
(ნაზარდი ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა

00 ჯამური

00   ჯამური 12,108,471.00 2,226,710.00 11,806,147.27 11,650,162.92

2 ხარჯები 6,854,106.54 1,733,610.00 6,777,959.00 6,705,226.33

2.1    შრომის ანაზღაურება 3,053,410.00 782,980.00 3,052,299.00 3,049,172.79

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,193,597.00 423,441.00 1,169,440.30 1,119,304.40

2.4    პროცენტი 17,425.00 0.00 17,425.00 17,344.00

2.5    სუბსიდიები 1,244,300.00 345,000.00 1,244,300.00 1,241,318.17

2.6    გრანტები 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2          კაპიტალური 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1             გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1.2                კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური 
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 593,957.89 100,298.52 568,427.71 556,663.29

2.8    სხვა ხარჯები 747,249.98 81,890.48 721,900.32 717,507.18

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

747,249.98 81,890.48 721,900.32 717,507.18

გვერდი  1 - 23  დან



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

690,463.11 81,890.48 665,513.45 662,525.20

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

56,786.87 0.00 56,386.87 54,981.98

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,227,574.46 493,100.00 5,001,398.27 4,918,146.59

33   ვალდებულებების კლება 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 
კრედიტორები  - სესხები

26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 2,176,034.91 638,100.48 2,153,026.11 2,118,596.52

2 ხარჯები 2,047,661.58 548,400.48 2,024,874.38 1,990,444.79

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,399,860.00 355,100.00 1,398,760.00 1,396,420.57

2.2    საქონელი და მომსახურება 555,011.80 179,300.00 538,921.26 507,207.25

2.4    პროცენტი 17,425.00 0.00 17,425.00 17,344.00

2.6    გრანტები 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2          კაპიტალური 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1             გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1.2                კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური 
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 10,740.00 0.00 10,740.00 10,707.20

2.8    სხვა ხარჯები 60,458.11 14,000.48 54,861.45 54,849.27

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

60,458.11 14,000.48 54,861.45 54,849.27

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

60,458.11 14,000.48 54,861.45 54,849.27

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,583.33 89,700.00 101,361.73 101,361.73

33   ვალდებულებების კლება 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 
კრედიტორები  - სესხები

26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

გვერდი  2 - 23  დან

ორგანიზაც.
 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი 
ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა



01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

00   ჯამური 2,127,641.80 638,100.00 2,108,723.89 2,074,375.30

2 ხარჯები 2,026,058.47 548,400.00 2,007,362.16 1,973,013.57

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,399,860.00 355,100.00 1,398,760.00 1,396,420.57

2.2    საქონელი და მომსახურება 555,011.80 179,300.00 538,921.26 507,207.25

2.6    გრანტები 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2          კაპიტალური 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1             გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1.2                კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური 
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 10,740.00 0.00 10,740.00 10,707.20

2.8    სხვა ხარჯები 56,280.00 14,000.00 54,774.23 54,762.05

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

56,280.00 14,000.00 54,774.23 54,762.05

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

56,280.00 14,000.00 54,774.23 54,762.05

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,583.33 89,700.00 101,361.73 101,361.73

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

00   ჯამური 556,460.00 147,000.00 554,438.68 551,182.36

2 ხარჯები 554,860.00 147,000.00 553,008.70 549,752.38

2.1    შრომის ანაზღაურება 412,960.00 104,400.00 411,960.00 411,424.20

2.2    საქონელი და მომსახურება 83,680.00 29,600.00 83,013.12 80,304.77

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,940.00 0.00 5,940.00 5,940.00

2.8    სხვა ხარჯები 52,280.00 13,000.00 52,095.58 52,083.41

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

52,280.00 13,000.00 52,095.58 52,083.41

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

52,280.00 13,000.00 52,095.58 52,083.41

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,600.00 0.00 1,429.98 1,429.98
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01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია

00   ჯამური 1,511,281.80 473,400.00 1,495,199.56 1,470,460.60

2 ხარჯები 1,411,298.47 383,700.00 1,395,267.81 1,370,528.85

2.1    შრომის ანაზღაურება 938,600.00 237,000.00 938,600.00 937,068.37

2.2    საქონელი და მომსახურება 459,731.80 145,700.00 445,022.49 422,098.14

2.6    გრანტები 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2          კაპიტალური 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1             გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.6.3.2.1.2                კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური 
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

4,166.67 0.00 4,166.67 3,916.50

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 4,800.00 0.00 4,800.00 4,767.20

2.8    სხვა ხარჯები 4,000.00 1,000.00 2,678.65 2,678.64

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

4,000.00 1,000.00 2,678.65 2,678.64

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

4,000.00 1,000.00 2,678.65 2,678.64

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,983.33 89,700.00 99,931.75 99,931.75

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

00   ჯამური 59,900.00 17,700.00 59,085.65 52,732.34

2 ხარჯები 59,900.00 17,700.00 59,085.65 52,732.34

2.1    შრომის ანაზღაურება 48,300.00 13,700.00 48,200.00 47,928.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 11,600.00 4,000.00 10,885.65 4,804.34

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 48,393.11 0.48 44,302.22 44,221.22

2 ხარჯები 21,603.11 0.48 17,512.22 17,431.22

2.4    პროცენტი 17,425.00 0.00 17,425.00 17,344.00

2.8    სხვა ხარჯები 4,178.11 0.48 87.22 87.22

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

4,178.11 0.48 87.22 87.22

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

4,178.11 0.48 87.22 87.22
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33   ვალდებულებების კლება 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 
კრედიტორები  - სესხები

26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

01 02 01 სარეზერვო ფონდი

00   ჯამური 4,078.11 0.48

2 ხარჯები 4,078.11 0.48

2.8    სხვა ხარჯები 4,078.11 0.48

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

4,078.11 0.48

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

4,078.11 0.48

01 02 04 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

00   ჯამური 44,315.00 0.00 44,302.22 44,221.22

2 ხარჯები 17,525.00 0.00 17,512.22 17,431.22

2.4    პროცენტი 17,425.00 0.00 17,425.00 17,344.00

2.8    სხვა ხარჯები 100.00 0.00 87.22 87.22

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

100.00 0.00 87.22 87.22

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

100.00 0.00 87.22 87.22

33   ვალდებულებების კლება 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 
კრედიტორები  - სესხები

26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

01 02 04 01 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული 
სესხის მომსახურება

00   ჯამური 44,315.00 0.00 44,302.22 44,221.22

2 ხარჯები 17,525.00 0.00 17,512.22 17,431.22

2.4    პროცენტი 17,425.00 0.00 17,425.00 17,344.00

2.8    სხვა ხარჯები 100.00 0.00 87.22 87.22

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

100.00 0.00 87.22 87.22
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2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

100.00 0.00 87.22 87.22

33   ვალდებულებების კლება 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 
კრედიტორები  - სესხები

26,790.00 0.00 26,790.00 26,790.00

02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია

00   ჯამური 4,868,291.00 350,200.00 4,632,291.25 4,571,080.69

2 ხარჯები 493,844.87 108,700.00 474,856.87 472,651.94

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,000.00 1,500.00 7,900.00 7,869.89

2.5    სუბსიდიები 392,358.00 107,200.00 392,358.00 391,588.07

2.8    სხვა ხარჯები 91,486.87 0.00 74,598.87 73,193.98

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

91,486.87 0.00 74,598.87 73,193.98

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

34,700.00 0.00 18,212.00 18,212.00

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

56,786.87 0.00 56,386.87 54,981.98

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,374,446.13 241,500.00 4,157,434.38 4,098,428.75

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურისგანვითარება

00   ჯამური 1,439,338.00 0.00 1,430,663.04 1,403,447.46

2 ხარჯები 5,000.00 0.00 5,000.00 4,999.89

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 0.00 5,000.00 4,999.89

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,434,338.00 0.00 1,425,663.04 1,398,447.57

02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

00   ჯამური 854,015.00 0.00 845,390.04 818,247.18

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 854,015.00 0.00 845,390.04 818,247.18

02 01 02 სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე 
მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი 
საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

00   ჯამური 503,023.00 0.00 503,023.00 503,021.76

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 503,023.00 0.00 503,023.00 503,021.76
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02 01 03 ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის 
რეაბილიტაცია

00   ჯამური 69,200.00 0.00 69,200.00 69,128.70

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,200.00 0.00 69,200.00 69,128.70

02 01 04 სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე 
აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

00   ჯამური 8,100.00 0.00 8,050.00 8,049.93

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,100.00 0.00 8,050.00 8,049.93

02 01 07 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

00   ჯამური 5,000.00 0.00 5,000.00 4,999.89

2 ხარჯები 5,000.00 0.00 5,000.00 4,999.89

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 0.00 5,000.00 4,999.89

02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და 
სერვისების განვითარება

00   ჯამური 555,510.00 107,200.00 526,785.35 519,758.67

2 ხარჯები 353,660.00 107,200.00 337,237.00 337,236.15

2.5    სუბსიდიები 325,460.00 107,200.00 325,460.00 325,459.15

2.8    სხვა ხარჯები 28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,850.00 0.00 189,548.35 182,522.52

02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა

00   ჯამური 230,050.00 0.00 201,325.35 194,299.52

2 ხარჯები 28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8    სხვა ხარჯები 28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

28,200.00 0.00 11,777.00 11,777.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,850.00 0.00 189,548.35 182,522.52
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02 02 01 01 სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

00   ჯამური 124,500.00 0.00 124,440.88 119,311.39

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 124,500.00 0.00 124,440.88 119,311.39

02 02 01 06 სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის 
შენატანი

00   ჯამური 15,600.00 0.00

2 ხარჯები 15,600.00 0.00

2.8    სხვა ხარჯები 15,600.00 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

15,600.00 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

15,600.00 0.00

02 02 01 17 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და 
წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

00   ჯამური 12,600.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2 ხარჯები 12,600.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8    სხვა ხარჯები 12,600.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

12,600.00 0.00 11,777.00 11,777.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

12,600.00 0.00 11,777.00 11,777.00

02 02 01 19 ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

00   ჯამური 29,050.00 0.00 29,000.00 28,155.34

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,050.00 0.00 29,000.00 28,155.34

02 02 01 20 დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და 
დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

00   ჯამური 28,500.00 0.00 16,914.96 16,422.28

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,500.00 0.00 16,914.96 16,422.28

02 02 01 21 მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო 
სისტემის რეაბილიტაცია

00   ჯამური 19,800.00 0.00 19,192.51 18,633.51

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,800.00 0.00 19,192.51 18,633.51
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02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი

00   ჯამური 325,460.00 107,200.00 325,460.00 325,459.15

2 ხარჯები 325,460.00 107,200.00 325,460.00 325,459.15

2.5    სუბსიდიები 325,460.00 107,200.00 325,460.00 325,459.15

02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

00   ჯამური 1,823,960.00 174,000.00 1,768,770.79 1,742,786.49

2 ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8    სხვა ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,775,725.13 174,000.00 1,720,535.92 1,695,956.51

02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, 
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების 
რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

00   ჯამური 630,100.00 174,000.00 580,952.32 580,952.31

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 630,100.00 174,000.00 580,952.32 580,952.31

02 03 01 01 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

00   ჯამური 483,600.00 81,000.00 474,518.32 474,518.31

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 483,600.00 81,000.00 474,518.32 474,518.31

02 03 01 02 დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე 
ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის 
განსათავსებლად)

00   ჯამური 146,500.00 93,000.00 106,434.00 106,434.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 146,500.00 93,000.00 106,434.00 106,434.00

02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია

00   ჯამური 560,980.00 0.00 560,569.26 541,447.84

2 ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8    სხვა ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98
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2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 512,745.13 0.00 512,334.39 494,617.86

02 03 02 01 დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

00   ჯამური 386,160.00 0.00 386,159.97 382,834.66

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 386,160.00 0.00 386,159.97 382,834.66

02 03 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

00   ჯამური 174,820.00 0.00 174,409.29 158,613.18

2 ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8    სხვა ხარჯები 48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

48,234.87 0.00 48,234.87 46,829.98

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,585.13 0.00 126,174.42 111,783.20

02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, 
ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების 
კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

00   ჯამური 632,880.00 0.00 627,249.21 620,386.34

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 632,880.00 0.00 627,249.21 620,386.34

02 03 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

00   ჯამური 22,600.00 0.00 22,600.00 22,516.24

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,600.00 0.00 22,600.00 22,516.24

02 03 03 02 დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის 
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

00   ჯამური 371,900.00 0.00 371,900.00 371,900.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,900.00 0.00 371,900.00 371,900.00

02 03 03 08 ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის 
მშენებლობა)

00   ჯამური 5,500.00 0.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,500.00 0.00
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02 03 03 09 დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი 
სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

00   ჯამური 87,600.00 0.00 87,553.58 85,003.48

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,600.00 0.00 87,553.58 85,003.48

02 03 03 10 დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

00   ჯამური 30,030.00 0.00 29,999.81 29,126.03

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,030.00 0.00 29,999.81 29,126.03

02 03 03 11 დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

00   ჯამური 93,000.00 0.00 93,000.00 90,291.25

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,000.00 0.00 93,000.00 90,291.25

02 03 03 12 სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი 
სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

00   ჯამური 22,250.00 0.00 22,195.82 21,549.34

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,250.00 0.00 22,195.82 21,549.34

02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, 
ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

00   ჯამური 219,477.00 69,000.00 202,551.00 202,336.08

2 ხარჯები 5,000.00 1,500.00 2,900.00 2,870.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 1,500.00 2,900.00 2,870.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 214,477.00 67,500.00 199,651.00 199,466.08

02 04 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- ნაგეძირითადი 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 
დასკვნებიბობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) 
გეოლოგიური დასკვნები

00   ჯამური 5,000.00 1,500.00 2,900.00 2,870.00
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2 ხარჯები 5,000.00 1,500.00 2,900.00 2,870.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 1,500.00 2,900.00 2,870.00

02 04 02 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

00   ჯამური 214,477.00 67,500.00 199,651.00 199,466.08

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 214,477.00 67,500.00 199,651.00 199,466.08

02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

00   ჯამური 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2 ხარჯები 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8    სხვა ხარჯები 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა 
საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის 
პროგრამა

00   ჯამური 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2 ხარჯები 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8    სხვა ხარჯები 6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

6,500.00 0.00 6,435.00 6,435.00

02 06 არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო 
მეურნეობის აღდგენა

00   ჯამური 4,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00

2 ხარჯები 4,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00

2.8    სხვა ხარჯები 4,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

4,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

4,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00
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02 09 შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის 
ცენტრი

00   ჯამური 71,450.00 0.00 71,450.00 70,680.92

2 ხარჯები 71,450.00 0.00 71,450.00 70,680.92

2.5    სუბსიდიები 66,898.00 0.00 66,898.00 66,128.92

2.8    სხვა ხარჯები 4,552.00 0.00 4,552.00 4,552.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

4,552.00 0.00 4,552.00 4,552.00

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

4,552.00 0.00 4,552.00 4,552.00

02 10 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

00   ჯამური 748,056.00 0.00 622,036.07 622,036.07

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 748,056.00 0.00 622,036.07 622,036.07

03 00 დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

00   ჯამური 571,650.00 160,000.00 571,290.00 571,206.00

2 ხარჯები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

2.5    სუბსიდიები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.00 0.00 29,640.00 29,640.00

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

00   ჯამური 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

2 ხარჯები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

2.5    სუბსიდიები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

03 01 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

00   ჯამური 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

2 ხარჯები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

2.5    სუბსიდიები 541,650.00 160,000.00 541,650.00 541,566.00

03 02 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

00   ჯამური 30,000.00 0.00 29,640.00 29,640.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.00 0.00 29,640.00 29,640.00

04 00 განათლება

00   ჯამური 1,352,306.20 425,600.00 1,350,296.18 1,327,564.17

გვერდი  13 - 23  დან
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2 ხარჯები 1,214,026.20 354,900.00 1,212,133.43 1,195,572.81

2.1    შრომის ანაზღაურება 935,620.00 235,500.00 935,620.00 934,849.24

2.2    საქონელი და მომსახურება 264,106.20 118,400.00 263,899.19 248,810.20

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 7,500.00 0.00 6,860.00 6,713.00

2.8    სხვა ხარჯები 6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,280.00 70,700.00 138,162.75 131,991.36

04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

00   ჯამური 1,352,306.20 425,600.00 1,350,296.18 1,327,564.17

2 ხარჯები 1,214,026.20 354,900.00 1,212,133.43 1,195,572.81

2.1    შრომის ანაზღაურება 935,620.00 235,500.00 935,620.00 934,849.24

2.2    საქონელი და მომსახურება 264,106.20 118,400.00 263,899.19 248,810.20

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 7,500.00 0.00 6,860.00 6,713.00

2.8    სხვა ხარჯები 6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,280.00 70,700.00 138,162.75 131,991.36

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

00   ჯამური 1,224,376.20 354,900.00 1,222,393.43 1,205,832.81

2 ხარჯები 1,214,026.20 354,900.00 1,212,133.43 1,195,572.81

2.1    შრომის ანაზღაურება 935,620.00 235,500.00 935,620.00 934,849.24

2.2    საქონელი და მომსახურება 264,106.20 118,400.00 263,899.19 248,810.20

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 7,500.00 0.00 6,860.00 6,713.00

2.8    სხვა ხარჯები 6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37
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ორგანიზაც.
 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი 
ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

6,800.00 1,000.00 5,754.24 5,200.37

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,350.00 0.00 10,260.00 10,260.00

04 01 02 საბავშვო  ბაღების შენობებისა და ეზოების 
კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური 
რეაბილიტაცია

00   ჯამური 127,930.00 70,700.00 127,902.75 121,731.36

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,930.00 70,700.00 127,902.75 121,731.36

04 01 02 01 ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

00   ჯამური 70,700.00 70,700.00 70,677.75 66,788.54

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,700.00 70,700.00 70,677.75 66,788.54

04 01 02 08 დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

00   ჯამური 57,230.00 0.00 57,225.00 54,942.82

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,230.00 0.00 57,225.00 54,942.82

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

00   ჯამური 1,774,915.00 385,981.00 1,762,999.91 1,739,682.07

2 ხარჯები 1,252,150.00 355,281.00 1,248,675.91 1,243,432.73

2.1    შრომის ანაზღაურება 717,930.00 192,380.00 717,919.00 717,902.98

2.2    საქონელი და მომსახურება 352,999.00 113,261.00 349,639.85 346,337.06

2.5    სუბსიდიები 156,200.00 40,000.00 156,200.00 154,323.50

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,381.00 0.00 5,381.00 5,347.13

2.8    სხვა ხარჯები 19,640.00 9,640.00 19,536.06 19,522.06

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

19,640.00 9,640.00 19,536.06 19,522.06

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

19,640.00 9,640.00 19,536.06 19,522.06

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 522,765.00 30,700.00 514,324.00 496,249.34

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

00   ჯამური 900,535.00 128,500.00 890,884.17 869,945.52

2 ხარჯები 404,370.00 121,900.00 403,103.17 400,239.18

2.1    შრომის ანაზღაურება 140,930.00 41,780.00 140,919.00 140,918.28

2.2    საქონელი და მომსახურება 88,950.00 30,580.00 87,694.17 86,721.40
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2.5    სუბსიდიები 156,200.00 40,000.00 156,200.00 154,323.50

2.8    სხვა ხარჯები 18,290.00 9,540.00 18,290.00 18,276.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

18,290.00 9,540.00 18,290.00 18,276.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

18,290.00 9,540.00 18,290.00 18,276.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 496,165.00 6,600.00 487,781.00 469,706.34

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

00   ჯამური 266,910.00 74,500.00 264,629.07 261,220.67

2 ხარჯები 232,510.00 67,900.00 231,266.35 230,293.71

2.1    შრომის ანაზღაურება 140,930.00 41,780.00 140,919.00 140,918.28

2.2    საქონელი და მომსახურება 82,830.00 26,120.00 81,597.35 80,625.43

2.8    სხვა ხარჯები 8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,400.00 6,600.00 33,362.72 30,926.96

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

00   ჯამური 15,660.00 14,000.00 15,636.82 15,621.97

2 ხარჯები 15,660.00 14,000.00 15,636.82 15,621.97

2.2    საქონელი და მომსახურება 6,120.00 4,460.00 6,096.82 6,095.97

2.8    სხვა ხარჯები 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,526.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,526.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,526.00

05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

00   ჯამური 156,200.00 40,000.00 156,200.00 154,323.50

2 ხარჯები 156,200.00 40,000.00 156,200.00 154,323.50

2.5    სუბსიდიები 156,200.00 40,000.00 156,200.00 154,323.50
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05 01 03 01 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

00   ჯამური 76,200.00 20,000.00 76,200.00 75,115.00

2 ხარჯები 76,200.00 20,000.00 76,200.00 75,115.00

2.5    სუბსიდიები 76,200.00 20,000.00 76,200.00 75,115.00

05 01 03 02 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

00   ჯამური 80,000.00 20,000.00 80,000.00 79,208.50

2 ხარჯები 80,000.00 20,000.00 80,000.00 79,208.50

2.5    სუბსიდიები 80,000.00 20,000.00 80,000.00 79,208.50

05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია

00   ჯამური 461,765.00 0.00 454,418.28 438,779.38

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 461,765.00 0.00 454,418.28 438,779.38

05 01 04 02 სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 
105300.00, სოფელი პ. მაისი 66900, სოფელი ახო 63000, 
სოფელი ახოს N1 საშუალო სკოლასთან 64800)

00   ჯამური 461,765.00 0.00 454,418.28 438,779.38

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 461,765.00 0.00 454,418.28 438,779.38

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

00   ჯამური 868,780.00 253,900.00 866,845.04 864,465.85

2 ხარჯები 842,180.00 229,800.00 840,302.04 837,922.85

2.1    შრომის ანაზღაურება 577,000.00 150,600.00 577,000.00 576,984.70

2.2    საქონელი და მომსახურება 258,449.00 79,100.00 256,674.98 254,344.96

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,381.00 0.00 5,381.00 5,347.13

2.8    სხვა ხარჯები 1,350.00 100.00 1,246.06 1,246.06

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

1,350.00 100.00 1,246.06 1,246.06

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

1,350.00 100.00 1,246.06 1,246.06

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,600.00 24,100.00 26,543.00 26,543.00

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

00   ჯამური 654,300.00 194,400.00 653,011.09 651,179.89

2 ხარჯები 630,200.00 170,300.00 628,933.09 627,101.89
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2.1    შრომის ანაზღაურება 416,920.00 105,700.00 416,920.00 416,914.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 210,130.00 64,600.00 208,868.09 207,076.59

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 3,100.00 0.00 3,100.00 3,066.30

2.8    სხვა ხარჯები 50.00 0.00 45.00 45.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

50.00 0.00 45.00 45.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

50.00 0.00 45.00 45.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,100.00 24,100.00 24,078.00 24,078.00

05 02 02 ა.ა.ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა

00   ჯამური 120,880.00 35,300.00 120,433.81 119,993.22

2 ხარჯები 119,680.00 35,300.00 119,233.81 118,793.22

2.1    შრომის ანაზღაურება 115,080.00 33,600.00 115,080.00 115,070.70

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,319.00 1,700.00 1,872.81 1,441.69

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 2,281.00 0.00 2,281.00 2,280.83

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00

05 02 03 ა.ა.ი.პ. ქედის მუზეუმი

00   ჯამური 68,400.00 18,000.00 68,252.87 68,145.47

2 ხარჯები 67,100.00 18,000.00 66,987.87 66,880.47

2.1    შრომის ანაზღაურება 45,000.00 11,300.00 45,000.00 45,000.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 21,800.00 6,600.00 21,786.81 21,679.41

2.8    სხვა ხარჯები 300.00 100.00 201.06 201.06

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

300.00 100.00 201.06 201.06

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

300.00 100.00 201.06 201.06

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,300.00 0.00 1,265.00 1,265.00

05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, 
მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

00   ჯამური 25,200.00 6,200.00 25,147.27 25,147.27

2 ხარჯები 25,200.00 6,200.00 25,147.27 25,147.27

2.2    საქონელი და მომსახურება 24,200.00 6,200.00 24,147.27 24,147.27
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2.8    სხვა ხარჯები 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

05 03 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

00   ჯამური 5,600.00 3,581.00 5,270.70 5,270.70

2 ხარჯები 5,600.00 3,581.00 5,270.70 5,270.70

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,600.00 3,581.00 5,270.70 5,270.70

05 03 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 
მხარდაჭერა

00   ჯამური 3,000.00 1,304.00 2,993.70 2,993.70

2 ხარჯები 3,000.00 1,304.00 2,993.70 2,993.70

2.2    საქონელი და მომსახურება 3,000.00 1,304.00 2,993.70 2,993.70

05 03 02 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

00   ჯამური 2,600.00 2,277.00 2,277.00 2,277.00

2 ხარჯები 2,600.00 2,277.00 2,277.00 2,277.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,600.00 2,277.00 2,277.00 2,277.00

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა

00   ჯამური 1,365,273.89 266,828.52 1,336,243.82 1,322,033.47

2 ხარჯები 1,304,773.89 206,328.52 1,275,768.41 1,261,558.06

2.2    საქონელი და მომსახურება 11,480.00 10,980.00 9,080.00 9,080.00

2.5    სუბსიდიები 154,092.00 37,800.00 154,092.00 153,840.60

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 570,336.89 100,298.52 545,446.71 533,895.96

2.8    სხვა ხარჯები 568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,500.00 60,500.00 60,475.41 60,475.41
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06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

00   ჯამური 407,792.00 94,000.00 381,282.30 379,152.96

2 ხარჯები 407,792.00 94,000.00 381,282.30 379,152.96

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,980.00 10,980.00 8,580.00 8,580.00

2.5    სუბსიდიები 154,092.00 37,800.00 154,092.00 153,840.60

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 242,720.00 45,220.00 218,610.30 216,732.36

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურეობა

00   ჯამური 154,092.00 37,800.00 154,092.00 153,840.60

2 ხარჯები 154,092.00 37,800.00 154,092.00 153,840.60

2.5    სუბსიდიები 154,092.00 37,800.00 154,092.00 153,840.60

06 01 03 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

00   ჯამური 154,000.00 32,500.00 134,890.30 133,012.36

2 ხარჯები 154,000.00 32,500.00 134,890.30 133,012.36

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 152,520.00 31,020.00 133,410.30 131,532.36

06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 
მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 
პირებისათვის

00   ჯამური 92,300.00 21,300.00 92,300.00 92,300.00

2 ხარჯები 92,300.00 21,300.00 92,300.00 92,300.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 85,200.00 14,200.00 85,200.00 85,200.00

06 01 09 კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 
რიგი დაწესებულებების სადეზინფექციო 
დამუშავებისათვის

00   ჯამური 2,400.00 2,400.00

2 ხარჯები 2,400.00 2,400.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,400.00 2,400.00

06 01 10 სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების 
ჩატარების ხელშეწყობა

00   ჯამური 5,000.00 0.00
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2 ხარჯები 5,000.00 0.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,000.00 0.00

06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის 
პროგრამა

00   ჯამური 957,481.89 172,828.52 954,961.52 942,880.51

2 ხარჯები 896,981.89 112,328.52 894,486.11 882,405.10

2.2    საქონელი და მომსახურება 500.00 0.00 500.00 500.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 327,616.89 55,078.52 326,836.41 317,163.60

2.8    სხვა ხარჯები 568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

568,865.00 57,250.00 567,149.70 564,741.50

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,500.00 60,500.00 60,475.41 60,475.41

06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის 
ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 
უზრუნველყოფა

00   ჯამური 24,000.00 5,000.00 23,859.52 23,858.31

2 ხარჯები 24,000.00 5,000.00 23,859.52 23,858.31

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 24,000.00 5,000.00 23,859.52 23,858.31

06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო 
მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 
ორგანიზება და დახმარება

00   ჯამური 31,595.00 4,500.00 30,893.00 29,769.00

2 ხარჯები 31,595.00 4,500.00 30,893.00 29,769.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.00 0.00 800.00 800.00

2.8    სხვა ხარჯები 30,395.00 4,500.00 30,093.00 28,969.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

30,395.00 4,500.00 30,093.00 28,969.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

30,395.00 4,500.00 30,093.00 28,969.00

06 02 03 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, 
სოფლად მცხოვრები  არამობილური 
ხანდაზმულებისათვის

00   ჯამური 13,750.00 3,300.00 13,750.00 13,025.00
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2 ხარჯები 13,750.00 3,300.00 13,750.00 13,025.00

2.8    სხვა ხარჯები 13,750.00 3,300.00 13,750.00 13,025.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

13,750.00 3,300.00 13,750.00 13,025.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

13,750.00 3,300.00 13,750.00 13,025.00

06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე 
ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

00   ჯამური 66,000.00 1,000.00 66,000.00 63,000.00

2 ხარჯები 66,000.00 1,000.00 66,000.00 63,000.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 66,000.00 1,000.00 66,000.00 63,000.00

06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა 
დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარება

00   ჯამური 46,355.00 14,800.00 46,355.00 45,155.00

2 ხარჯები 46,355.00 14,800.00 46,355.00 45,155.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 46,355.00 14,800.00 46,355.00 45,155.00

06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა 
მგზავრობის ხელშეწყობა

00   ჯამური 13,800.00 3,400.00 13,800.00 12,685.60

2 ხარჯები 13,800.00 3,400.00 13,800.00 12,685.60

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 13,800.00 3,400.00 13,800.00 12,685.60

06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის 
პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-
რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

00   ჯამური 15,000.00 5,800.00 15,000.00 12,242.80

2 ხარჯები 15,000.00 5,800.00 15,000.00 12,242.80

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 15,000.00 5,800.00 15,000.00 12,242.80

06 02 09 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული 
სახურავების შეცვლა

00   ჯამური 29,900.00 0.00 28,486.70 28,486.70

2 ხარჯები 29,900.00 0.00 28,486.70 28,486.70

2.8    სხვა ხარჯები 29,900.00 0.00 28,486.70 28,486.70

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

29,900.00 0.00 28,486.70 28,486.70
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ორგანიზაც.
 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი 
ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

29,900.00 0.00 28,486.70 28,486.70

06 02 10 ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 620,581.89 68,528.52 620,341.89 619,082.69

2 ხარჯები 620,581.89 68,528.52 620,341.89 619,082.69

2.2    საქონელი და მომსახურება 500.00 0.00 500.00 500.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 125,261.89 19,078.52 125,021.89 124,321.89

2.8    სხვა ხარჯები 494,820.00 49,450.00 494,820.00 494,260.80

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული

494,820.00 49,450.00 494,820.00 494,260.80

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული

494,820.00 49,450.00 494,820.00 494,260.80

06 02 11 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე 
ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად 
ფინანსური დახმარება

00   ჯამური 60,500.00 60,500.00 60,475.41 60,475.41

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,500.00 60,500.00 60,475.41 60,475.41

06 02 12 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის 
საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების 
უზრუნველყოფა

00   ჯამური 36,000.00 6,000.00 36,000.00 35,100.00

2 ხარჯები 36,000.00 6,000.00 36,000.00 35,100.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 36,000.00 6,000.00 36,000.00 35,100.00

გვერდი  23 - 23  დან

ორგანიზაც.
 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი 
ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა











































პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2021  წლის  -- მარტი 

დაბა ქედა  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის შესყიდვების გეგმის 

ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის შესყიდვების 

გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მუხრან სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020  წლის შესყიდვების გეგმის
ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიში

          ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020  წლის სახელმწიფო შესყიდვები 
განხორციელებული იქნა,  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 
2011 წლის 10 თებერვლის #2 ბრძანების ,,შემსყიდველი ორგანიზაციის 
ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-4 მუხლის  და 2010 წლის 20 
სექტემბრის #7 ბრძანების   ,,შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და 
ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე 
რეგისტრირებული შესყიდვების გეგმის შესაბამისად. შესყიდვების გეგმაში 
ცვლილებების შეტანა ხდებოდა პერიოდულად ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული 
ცვლილებების შესაბამისად,  რის შედეგადაც  ქედის მუნიციპალიტეტის 2020  
წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმამ   საბოლოოდ შეადგინა 5823473 ლარი.

         სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას განსაკუთრებული ყურადღება 
გამახვილებული იყო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა შესყიდვების 
წლიური და ინდივიდუალური დაგეგმვა, დაგეგმვის პროცესში 
პასუხისმგებლობების სწორი გადანაწილება, მიწოდების ბაზრის კვლევა, 
საკვალიფიკაციო და ტექნიკური მოთხოვნების პროპორციულად განსაზღვრა და 
სპეციფიკაციების შემუშავება აღნიშნული ტექნიკური პირობების  მომზადებაში 
ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის მერიის ყველა  სამსახური თავიანთი 
დარგობრივი ფუნქციების შესაბამისად.

  2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გამოყოფილი ფინანსების შესაბამისად 
სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად გაფორმებული იქნა სულ 191 
ხელშეკრულება სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 5816700 ლარი.  
აქედან ელექტრონული ტენდერებით გაფორმებული ხელშეკრულებების 
ღირებულებამ შეადგინა 5237084 ლარი, კონსოლიდირებული ტენდერით 200448 
ლარი, გამარტივებული შესყიდვით 379166 ლარი სადანაც სააგენტოდან 
მიღებული ნებართვით გაფორმდა 321886 ლარის ხელშეკრულება, ხოლო 
მონეტარული ზღვრების დაცვით გახარჯული იქნა 57280 ლარი. 
         შესყიდვების სააგენტოს თანხმობით ,გაფორმებული ხელშეკრულებების 
ღირებულების რაოდენობა სამართლებლივი საფუძვლების მიხედვით ასე 
გადანაწილდა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით 
გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებული იქნა 3 ღონისძიება 
ღირებულებით- 235226 ლარი;  ექსკლუზიური უფლებამოსილებით 2 ღონისძიება, 
ღირებულებით 83360 ლარი და  გადაუდებელი აუცილებლობით 2 ღონისძიება, 
ღირებულებით -3300 ლარი 

     2020 წელს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში 
საბოლოო სტატუსი მიენიჭა 73 ტენდერს რომელთაგანაც ხელშეკრულება დაიდო 
61  ტენდერზე.   არ შედგა-8,  შეწყვეტილი იქნა-3 და უარყოფითად დასრულდა 1 
ტენდერი. აღნიშნული ტენდერებით გათვალისწინებული შესყიდვების 
განსახორციელებლად განმეორებით იქნა გამოცხადებული ტენდერები და 
შესბამისად შესყიდვის გეგმით გათვალისწინებული ყველა შესყიდვა 
სრულყოფილად იქნა განხორციელებული. 



     გამოცხადებული  ელექტრონული  ტენდერების საერთო სავარაუდო 
ღირებულებამ 6095534 ლარი, ხოლო, სახელშეკრულებო ღირებულებამ  5237084  
ლარი შეადგინა. შესაბამისად, 2020 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 
განხორციელებული  ტენდერების საშუალებით ეკონომია გაკეთდა და დაზოგილ 
იქნა 858450  ლარი.
    
        ჩატარებული ელექტრონული ტენდერების  ძირითადი ნაწილი 5066316 ლარი 
მოდის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, როგორიცაა:   
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, მოსახლეობის სასმელი წყლის 
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა, დაბის და ტერიტორიული ერთეულების 
ცენტრების კეთილმოწყობა, გარე განათების მოწყობა, ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარება, შიდა-საუბნო სასოფლო გზების მოწყობა,  მინი 
სპორტული მოედნების რემონტი, ხიდების მშენებლობა  და სხვა ღონისძიებები

   ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით შესყიდვები 
განხორციელდა: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური 
ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნვესაყოფად, „სოფლის მოსახლეობის 
ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების“ და ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების 
,,თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების პროგრამით გაიხარჯა 
სულ 205200 ლარი, შეჭირვებული მოსახლეობისათვის საცხოვრებელ სახლებზე 
ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნით შესყიდული იქნა 30000 ლარის 
ღირებულების სახურავის თუნუქი. და სხვა.

      განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა სახელმწიფო შესყიდვებთან 
დაკავშირებულ ანგარიშგების საკითხება. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #2 ბრძანების   ,,შემსყიდველი 
ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამსად ხდებოდა 
შესყიდვებთან დაკავშირებული ანგარიშების მომზადება და ერთიანი 
ელექტრონული სისტემაში ატვირთვა.


