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ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის ,,გ.ა“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. დადებითად იქნას შეფასებული ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
ანგარიში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 06 დეკემბრის №20 დადგენილებით,  

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური მოცულობა, როგორც საშემოსავლო  ასევე 
საგასავლო ნაწილში განისაზღვრა 10 037 019 ლარის ოდენობით, ხოლო დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 10 278 880 ლარი. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიღებულია 
გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 835 500 ლარი, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი- 3 941 720 ლარი, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 520 852 ლარი, 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სპეციალური ტრანსფერი - 589 517 ლარი, გადასახადებიდან 
მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 716 804 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 522 566 ლარი, 
საშემოსავლო გადასახადი - 194 238 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 645 525 ლარი, 
მათ შორის: პროცენტები 26 043 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 
507 891 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 1039 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 1069 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტეროტორიის დასუფთავებისათვის 22 302 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 
28 108 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57 430 ლარი, ხოლო 
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა- 20 476 ლარი. 
შემოსულობები დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა102%-ით. 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2016 წლის 

გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 426 661 ლარის ოდენობით, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 035 769 ლარი. (96.3%) 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება                    
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2016 წლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 141 615 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 081 148 
ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 556 682 ლარს, 
ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 527 499 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 297 091 ლარს, 
ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 270 619 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამის 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 560 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 560 ლარი. 
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 
285 687 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 281 471 ლარი. 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2016 წლის დაზუსტებული 

გეგმა შეადგენს 64 565 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 57 257 ლარი, მათ შორის: 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2016 წლის დაზუსტებული 

გეგმა შეადგენს 64 565 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 57 257 ლარი. 
III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია



  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის სფეროს 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 099 271 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 838 
625 ლარი, მათ შორის: 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 904 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 879 280 ლარი, საიდანაც 

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 
43 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 870 ლარი. 

სოფელ კოლოტაურში მდინარეზე ხიდის მშენებლობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 23 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 783 ლარი. 

სოფელ ახოს ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 44 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 307 ლარი. 

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 900 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 877 ლარი. 

სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1700 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1627 ლარი. 

სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 500 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 500 ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 737 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 737 796 ლარი. 

მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18 100 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 019 ლარი. 

სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (ადგილობრივი სარეზერვო) 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 
500 ლარი. 

„კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 426 207 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 294 941 ლარი, 
საიდანაც  შპს ,,ქედის კომუნალურისერვისი“ 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 273 600 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 273 430 ლარი. 

შპს ,,ქედის წყალკანალი“ 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 176 700 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 176 700 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, აწჰესი) 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 37 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 37 131 ლარი. 

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 613 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 613 442 ლარი. 

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 550 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 549 998 
ლარი. 

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 
9 707 ლარი. 

სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 5000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 948 ლარი. 

სარწყავი არხებისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 000 ლარი. 

სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 30 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30 289 ლარი. 



მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 449 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 388 713 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი 
სამუშაოები (დემონტაჟი) 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 45 000 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 956 ლარი. 

მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 
შეადგინა 43 682 ლარი.
 დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 184 800 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 151 028 ლარი. 

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 98 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 98 308 ლარი. 

სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 50 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 738 ლარი. 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების 
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 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 14 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 585 
ლარი.

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 180 207 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 
შეადგინა 153 474 ლარი. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 603 595 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 589 517 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2016 
წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 771 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 
722 586 ლარი. 

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 850 
ლარი. 

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა 
და სატელევიზიო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 38 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 971 ლარი. 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 323 819 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 313 480 ლარი. 

IV. განათლება 
განათლების სფეროს 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 298 455 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 273 660 ლარი, მათ შორის: 
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 298 

455 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 273 660 ლარი, საიდანაც ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-
ბაღების გაერთიანების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 972 300 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 947 627 ლარი. 

ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 287 400 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 287 348 ლარი. 



მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 555 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 
5 555 ლარი. 

დაბა ქედის №1 ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 33 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33 130 ლარი. 

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2016 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 419 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 401 
829 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 731 200 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 718 988 ლარი, საიდანაც ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო 
სკოლის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 134 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 
შესრულებამ შეადგინა 130 450 ლარი. 

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 68 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61 697 ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 350 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 349 916 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 
83 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 82 947 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 
განისაზღვრა 94 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93 978 ლარი. 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 688 100 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 682 841 ლარი, საიდანაც ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის 
ცენტრის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 428 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 
შესრულებამ შეადგინა 426 306 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 126 800 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 125 828 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 52 700 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 52 077 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 62 
800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 61 330 ლარი. 

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა ინვენტარით 
აღჭურვა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 17 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 
შეადგინა 17 300 ლარი. 

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2016 წლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 403 456 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 383 249 
ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 194 
440 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 180 808 ლარი, საიდანაც ეპილეფსიით 
დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 800 ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 577 
ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული 
გეგმა განისაზღვრა 94 940 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 82 781 ლარი. 

ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 
52 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 52 400 ლარი. 



თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 25 051 
ლარი. 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 209 016 
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 202 440 ლარი, საიდანაც სოციალურად დაუცველი 
ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2016 წლის 
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 588 
ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 
ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 750 
ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 1 750 ლარი. 

ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის 2016 
წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 900 
ლარი. 

ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 000 ლარი, 
ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 000 ლარი. 

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 14 500 ლარი, 
ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 000 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების 
უზრუნველყოფის პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 100 ლარი, ხოლო 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 059 ლარი. 

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 
მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 
120 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 667 ლარი. 

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
პროგრამის 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 93 946 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 
შესრულებამ შეადგინა 93 544 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამის 
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 
შეადგინა 39 933 ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული 
სარეზერვო ფონდის შესახებ ინფორმაცია (2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)

№ დასახელება
ფუნქციონ. 
კოდი ეკონ 
კლას. კოდი

ბრძანების № 
და თარიღი
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მო

ყო
ფ
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ი 
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ან

ხა

ფ
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შე
ნი

შვ
ნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები გულიზარ 

გურგენიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1 06/01/2016 700 700 700



2
სოფელ კვაშტის მცხოვრები ჯამბულ ბერიძის 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 5 08/01/2016 1000 1000 1000

3
სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ასლან ბოლქვაძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 7 08/01/2016 960 960 960

4
დაბა ქედის მცხოვრები აკაკი ბეჟანიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 24 25/01/2016 500 500 500

5
სოფელ მერისის მცხოვრები ანუკი დოლიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 25 25/01/2016 296 296 296

6
სოფელ ზედა მახუნცეთის მცხოვრები ეთერ 

ირემაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 26 26/01/2016 1100 1100 1100

7

სოფელ ნამლისევის მცხოვრები ვახტანგ 
კობალაძისათვის რეაბილიტაციური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 40 01/02/2016 500 500 500

8

აბუქეთის მცხოვრები მაია ბერიძისათვის 
ქიმიოთერაპიისა და გეგმიური საკონტროლო 

კვლევებისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 42 01/02/2016 500 500 500

9

სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ამირან 
ნიჟარაძის საცხოვრებელი სახლის პირველი 
სართულის და მეორე სართულის ნაწილის 
ხანძრის შედეგად დაწვის გამო სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 43 01/02/2016 4500 4500 4500

10
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ხურმიზ 

ბედინაძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 
მიზნით თანხის გამოყოფა

71 09 27 45 02/02/2016 73.33 73.33 73.33

11
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები დავით 

ბედინაძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 
მიზნით თანხის გამოყოფა

71 09 27 46 02/02/2016 243.25 243.25 243.25

12
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრები გენრი 

თავდგირიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 52 04/02/2016 296 296 296

13

სოფელ ახოში მცხოვრები საავტომობილო 
გზის ავარიული მონაკვეთის აღდგენის 

მიზნით ილია ბერიძის საკუთრებაში 
არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის გამოყენებისა 
და მის სანაცვლოდ მასზე ფულადი 

კომპენსაციის გაცემის მიზნით სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 75 11/02/2016 6696 6696 6696

14

დაბა ქედის მცხოვრები ნაზი ჯაბნიძის 
საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული 

კედლის აღდგენისთვის და გამაგრებისათვის 
სარეზერვო ფონდიდან თანხიდ გამოყოფა

71 09 27 78 12/02/2016 430 430 430



15
სოფელ ხარაულის მცხოვრები ლუთბიე 
ზაქარაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 96 18/02/2016 700 700 700

16
სოფელ ზუნდაგის მცხოვრები ეთერ 

დავითაძისათვის მედიკამენტების შეძენის 
მიზნით თანხის გამოყოფა

71 09 27 97 18/02/2016 230 230 230

17

სოფელ მეძიბნის მცხოვრები ალექსანდრე 
დუმბაძისათვის მედიკამენტების შეძენის 
მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 98 18/02/2016 300 300 300

18
დაბა ქედის მცხოვრები დავით ტაკიძის 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 108 23/02/2016 1000 1000 1000

19
სოფელ ახოს მცხოვრები მალხაზ ბოლქვაძის 

სადიაგნოსტიკო კვლევებისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 109 23/02/2016 135 135 135

20
სოფელ ახოს მცხოვრები ნანული ბოლქვაძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 121 29/02/2016 373.8 373.8 373.8

21
სოფელ წონიარისის მცხოვრები მამუკა 

ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 123 01/03/2016 425 425 425

22

სოფელ ბალაძეების მცხოვრები გუგული 
ბალაძის საცხოვრებელი სახლის 
სამზარეულოს და შეგ არსებული 

საყოფაცხოვრებო ქონების ხანძრის შედეგად 
დაწვის გამო, ერთჯერადი დახმარების გაწევის 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 
გამოყოფა

71 09 27 125 02/03/2016 2000 2000 2000

23
სოფელ აქუცის მცხოვრები ლაშა 

ლომინაძისათვის ველო ეტლის შესაძენად 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 132 04/03/2016 1250 1250 1250

24

სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის 
სავალ ნაწილზე დაგებული ფიცრების 

შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

70 451      28 134 07/03/2016 500 500 500

25
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრები მერი 
სირაბიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა
71 09 27 152 10/03/2016 149.4 149.4 149.4

26

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები ავთანდილ 
ბერიძის რეაბილიტაციური მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 155 10/03/2016 1000 1000 1000

27
სოფელ პირველი მაისის მცხოვრები ვაჟა 
სამნიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 156 10/03/2016 1260 1260 1260



28
სოფელ ზედა მახუნცეთის მცხოვრები მურმან 

ხაბაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 165 14/03/2016 154.28 154.28 154.28

29
სოფელ წონიარისის მცხოვრები მზევინარ 
ბარამიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 166 14/03/2016 1500 1500 1500

30
სოფელ ძენწმანის მცხოვრები თეონა 

გორგილაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 167 14/03/2016 250 250 250

31
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრები დაჩი შოთაძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 175 18/03/2016 217.5 217.5 217.5

32
სოფელ მეძიბნის მცხოვრები ნანა 

ქოქოლაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 177 18/03/2016 300 300 300

33
სოფელ სილიბაურის მცხოვრები ფატი 

ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 178 18/03/2016 300 300 300

34
სოფელ მახუნცეთის მცხოვრები ინეზა 

ზაქარიაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 185 22/03/2016 435 435 435

35
სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები რეზო 
კეკელიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა
71 09 27 186 22/03/2016 400 400 400

36

სოფელ კორომხეთის მცხოვრები ანზორ 
ფარტენაძის საცხოვრებელი სახლის ნაწილის 

ხანძრის შედეგად დაწვის გამო სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 194 28/03/2016 2000 2000 2000

37
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცხოვრები მალვინა 

მიქელაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 200 01/04/2016 400 400 400

38
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცოვრები მერი 

თავდგირიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 204 04/04/2016 740.25 740.25 740.25

39
დაბა ქედის მცხოვრები დავით დიასამიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 205 04/04/2016 675.32 675.32 675.32

40
სოფელ კაშტის მცხოვრები მურად 

დოლიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 206 04/04/2016 200 200 200



41
სოფელ გუნდაურის მცხოვრები ელენე შანიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 213 06/04/2016 373.8 373.8 373.8

42
სოფელ უჩხითის მცხოვრები იოსებ 

გოჩაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 
გამოყოფა

71 09 27 218 08/04/2016 100 100 100

43
სოფელ ზუნდაგის მცხოვრები ქაზიმ 

დავითაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 225 12/04/2016 281.46 281.46 281.46

44
სოფელ წონიარისის მცხოვრები მზევინარ 

ბარამიძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 
მიზნით თანხის გამოყოფა

71 09 27 226 12/04/2016 1500 1500 1500

45
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცხოვრები რევაზ 
გოგიტიძის ეტლის შესაძენად სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 253 26/04/2016 300 300 300

46
დაბა ქედის მცხოვრები ნაზიმ ჩიკვაიძის 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 403 16/05/2016 357 357 357

47

სოფელ დანდალოს მცხოვრები ლევან 
ალიშანიძის საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 411 24/05/2016 1500 1500 1500

48

სოფელ ოქტომბრის მცხოვრები მურმან 
ცინარიძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 
გამოყოფა

71 09 27 418 27/05/2016 255 255 255

49
სოფელ მერისის მცხოვრები ნაზიკო 

თურმანიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 501 20/06/2016 763.5 763.5 763.5

50
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ლიანა ბოლქვაძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 506 21/06/2016 254.45 254.45 254.45

51
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები ნოდიკო 
მამუჭაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 547 01/07/2016 300 300 300

52

დაბა ქედის მცხოვრები გურამ ბასილაძის 
(ონკოლოგიური ავადმყოფი) 

ძვირადღირებული მედიკამენტების შესაძენად 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 552 04/07/2016 500 500 500



53

სოფელ ახოს მცხოვრები ქეთევან ფარტენაძის 
საცხოვრებელი ბინის ბინის დაქირავების 
მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 569 07/07/2016 1000 1000 1000

54
სოფელ ქედის მცხოვრები იზოლდა 

გოგიტიძის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 
გამოყოფა

71 09 27 570 07/07/2016 405 405 405

55
სოფელ გულებში მცხოვრები ლევან ბერიძის 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 571 07/07/2016 1500 1500 1500

56
სოფელ ბალაძეების მცხოვრები მაყვალა 
შერვაშიძის წსხივური თერაპიისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 572 07/07/2016 469 67 67
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57

სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებ რაულ 
ყადიძის კუთვნილ სასოფლო-სამეურნეო 
ნათესებზე 2014 წლის მომხდარი სეტყვის 

შედეგად მიყენებული ზარალის 
ანაზღაურების(კომპენსირების მიზნით 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 573 07/07/2016 205 205 205

58

დაბა ქედის მცხოვრები ასლან 
ბოლქვაძისათვის ქიმიოთერაპიის კურსებისა 
და გეგმიური საკონტროლო კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 575 07/07/2016 700 700 700

59

სოფელ აბუქეთის მცხოვრები ლიზი 
დავითაძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 
გამოყოფა

71 09 27 576 07/07/2016 200 200 200

60

სოფელ მილისში მცხოვრები ლევან 
წულუკიძის საცხოვრებელი სახლის ერთო 

ოთახის და შიგ არსებული ქონების ხანძრის 
შედეგად დაწვის გამო სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09 27 577 07/07/2016 1500 1500 1500

61

სოფელ ზენდიდის მცხოვრები არჩილ 
დიასამიძისათვის ქიმიოთერაპიის კურსებისა 
და გეგმიური საკონტროლო კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 578 07/07/2016 700 700 700

62
დაბა ქედის მცოვრები რუსუდან დიასამიძის 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 582 07/07/2016 528 528 528

63
სოფელ ქვედა მახუნცეთის მცხოვრები თამაზ 
კურცხალიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან ტანხის გამოყოფა
71 09 27 583 07/07/2016 868.87 868.87 868.87



64

სოფელ კოკოტაურის მცხოვრები რამინ 
ბერიძისათვის ძვლის ტვინის ღეროვანი 

უჯრედის ტრანსპლანტრაციისათვის 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 627 15/07/2016 1500 1500 1500

65

სოფელ ოქტომბრის მცხოვრები გულნარა 
შერვაშიძის ძვირადღირებული 

მედიკამენტების შესაძენად სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 635 18/07/2016 500 500 500

66
სოფელ ცმორისის მცხოვრები ჯემალ 

მამუჭაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 636 18/07/2016 455 455 455

67
დაბა ქედის მცხოვრები მარინა თებიძის 
ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა
71 09 27 656 22/07/2016 152 152 152

68

სოფელ ცხემნის მცხოვრები ეთერ 
ცინცაძისათვის ძვირადღირებული 

მედიკამენტების შეძენისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 657 25/07/2016 300 300 300

69

სოფელ დანდალოს მცხოვრები ტარიელ 
დისამიძისათვის ძვლის ტვინის ღეროვანი 

უჯრედის ტრანსპლანტრაციისათვის 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 658 25/07/2016 1000 1000 1000

70
სოფელ ახოს მცხოვრები ელენე ნაკაშიძის 

მკურნალობის ხარჯის დასაფარად სარეზერვო 
ფონდიდან ტანხის გამოყოფა

71 09 27 664 26/07/2016 400 400 400

71
სოფელ მახუნცეთის მცხოვრები ჯაბა 

ნიგალიზის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფოონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 666 26/07/2016 385 385 385

72

სოფელ ცხმორისის მცხოვრები თემურ 
ანანიძისათვის თირკმლის ქრონიკული 

დაავადების გამო (მე-5 სტადია გადანერგილი 
თირკმელი) ძვირადღირებული 

მედიკამენტების შეძენისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 698 05/08/2016 400 400 400

73
სოელ ქვ. ბზუბზუს მცხოვრები რევაზ 

გოგიტიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 706 05/08/2016 667.5 667.5 667.5

74

სოფელ ნამონასტრევის მცხოვრები სერგო 
თურმანიძისათვის (შაქრიანი დიაბეტი და 

ბრონქული ასთმა) ძვირადღირებული 
მედიკამენტების შეძენისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან ტანხის გამოყოფა

71 09 27 713 09/08/2016 300 300 300



75
დაბა ქედის მცხოვრები შოთა ბერიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 714 09/08/2016 527.62 527.62 527.62

76
სოფელ ინაშარიძეების მცხოვრები თეიმურაზ 

შარაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 749 19/08/2016 500 500 500

77
სოფელ ქვედა მახუნცეთის მცხოვრები მაია 

ვარშალომიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1099 08/12/2016 620 620 620

78
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები დავით 

სალაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1103 09/12/2016 900 900 900

79
სოფელ კუჭულის მცხოვრები შუქრი 

გორგაძის(ოჯახის) ბინის დაქირავების მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09       22 10 1113 12/12/2016 1200 1200 1200

80
სოფელ ზედა მახუნცეთის მცხოვრები ეთერ 

ირემაძის სხივური თერაპიისათვის 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1116 13/12/2016 950 950 950

81
სოფელ დოლოგნის მცხოვრები ჯამბულ 

კოჩაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1118 13/12/2016 400 400 400

82
სოფელ კვაშტის მცხოვრები ირმა სირაბიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 1119 13/12/2016 833 833 833

83

სოფელ ნამლისევში მცხოვრები რუსუდან 
მალაყმაძის ოჯახისთვი საცხოვრებელი ბინის 
დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09 27 1120 13/12/2016 900 900 900

84
სოფელ ზვარის მცხოვრები ნიკა გოგიტიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 1121 13/12/2016 1338.57 1338.57 1338.57

85
სოფელ ბალაძეების მცხოვრები ნინი ბალაძის 
მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა
71 09 27 1122 13/12/2016 170 170 170

86

სოფელ ვარჯანისის მცხოვრები იოსებ 
ბერიძისათვის რეაბილიტაციური 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1127 14/12/2016 300 300 300



87
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრები გურამ 

ხალვაშის სადიაგნოსტიკო კვლევებისათვის 
სარეზერვო ფონდიდა თანხის გამოყოფა

71 09 27 1129 14/12/2016 920 920 920

88
სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრები გულნარა 

დევაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1138 15/12/2016 427.6 427.6 427.6

89
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები თამაზ ვასაძის 

ტარგენტული თერაპიისათვის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1141 15/12/2016 1000 1000 1000

90

სოფელ დანდალოს მცხოვრები ლევან 
ალიშანიძის საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფა

71 09 27 1154 19/12/2016 600 600 600

91

სოფელ გოგიაშვილების მცხოვრებ ჯეირან 
ბროლაძე-კონცელიძისათვის 

ძვირადღირებული მედიკამენტებით 
მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09 27 1157 19/12/2016 1000 1000 1000

92
სოფელ მერისის მცხოვრები ნანა დოლიძის 
მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 1181 22/12/2016 409 409 409

ს უ ლ X X 68,306.50 67,904.50 67,904.50 X


