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ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის ორი კვარტლის 
შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ

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 ადგილობრივი 
ბიუჯეტის  2017 წლის ორი კვარტლის ანგარიში თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა - აპარატის უფროსმა - მ. 
სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში, 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2017 წლის ორი კვარტლის შესახებ 

 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017   წლის 27 იანვრის №1 დადგენილებით, 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის   წლიური   მოცულობა  8 410 500 ლარის 

ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 061 525 ლარი. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ორი კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია 

გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 071 200 ლარი, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი- 1 145 000 ლარი, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 9 700 ლარი, 

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 718 500 ლარი, მათ შორის: ქონების 

გადასახდი 504 700 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 213 800 ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ 

მიღებული იქნა 89 100 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 21 200 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისათვის 11 200 ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 

მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5 300 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 

100 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8 900 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საონელი და მომსახურება 5 400 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები 14 600 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 22 500 ლარი, 

ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა- 14 190 ლარი. 

შემოსულობები ორი კვარტლის დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 

გადაჭარბებით (112%). 

 

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

გადასახდელების ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 945 625 ლარის 

ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 840 006 ლარი. (97.3%) 

 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2017 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 883 852 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 861 894 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 271 302 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 257 183 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 

609 864 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 602 123 ლარი. 

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2588 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2588 

ლარი.  



 

 

 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2017 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 28 900 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 28 556 ლარი, მათ შორის:  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2017 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 28 900 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 28 556 ლარი. 

 

 
 

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის სფეროს 2017 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 612 436 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 1 604 781 ლარი, მათ შორის: 

 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 332 234 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 331 

770 ლარი, საიდანაც 

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2017 წლის ორი კვარტლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8 434 

ლარი. 

სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის ორი კვარტლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 7 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 748 

ლარი. 

სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის ორი კვარტლის  

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

ლარი. 

სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა  2017 წლის ორი 

კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 351 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 4 351ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2017 წლის 

ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 310 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 310 154 ლარი. 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2017 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 248 085 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ 1 241 038 ლარი, საიდანაც  

შპს ,,ქედის კომუნალურისერვისი“  2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 142 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 142 178 ლარი.  

სპეცტექნიკის შეძენა  2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

199000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 199 000 ლარი. 



შპს ,,ქედის წყალკანალი“ 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

92 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 92 376 ლარი. 

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 2017 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 92 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 92 376 ლარი. 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5200 

ლარი. 

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2017 წლის ორი 

კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 112 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 112 154 ლარი. 

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2017 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 41 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 41 181 ლარი. 

აბუქეთის სასმელი წყლის მშენებლობა 2017 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 16 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16 001 ლარი. 

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2017 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 22 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 088 ლარი. 

სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა 2017 წლის ორი კვარტლის  

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

ლარი. 

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

წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 4 853 ლარი. 

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 2017 წლის ორი კვარტლის  

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

ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 555 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 550 

463 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალური(ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის 

რეაბილიტაცია 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 800 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 493 ლარი, 

დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 246 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 243 082 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ 

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

ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი) 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 18 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 201 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 22 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 325 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2017 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 19 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 18 881 ლარი. 



არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2017 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6350 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 6325 ლარი. 

 

 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 633 

700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 600 249 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 633 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 600  249 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 558 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 524 836 ლარი. 

დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 64 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 64 

488 ლარი. 

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 

926 ლარი. 

 

 

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2017 წლის   

ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 562 370  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 534 165 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 249 470 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 232 411 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 61 670 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 58 507 ლარი. 

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 38 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 38 

612 ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30 

000 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 

889 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 74 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60 

403 ლარი. 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 312 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 191 243 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 192 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  191 243 ლარი. 



ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 58 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 632 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2017 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 

400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 840 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 35 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 039 ლარი. 

 

 

 

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 
2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 224 367 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 210 361 ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 117 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 111 905 ლარი, საიდანაც 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 117 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 43 178 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2017 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 63 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 61 611 

ლარი. 

 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 106 567 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 98 455 ლარი, საიდანაც 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

8300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 664 ლარი. 

            უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 4 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 500 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 

600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 583 ლარი. 

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 

მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 6 120 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 667 ლარი.   

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამის 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 51 967 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 51 067 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი 

პროგრამის 2017 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 500 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 27 417 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 ზუნდაგის მცხოვრები დიანა ვერძაძის საცხოვრებელი ნაწილის ხანძრის 

შედეგად დაწვის გამო სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
20 10/01/2017 2000 2000 2000

2
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრები დავით ბერიძის საცხოვრებელი ბინის დაქირავების 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                 

28
59 11/01/2017 400 400 400

3
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები ნანული ზოიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
120 16/01/2017 400 400 400

4
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები ნინელი გოგიტიძის სადიაგნოსტიკო კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
129 16/01/2017 300 300 300

5
სოფელ ზენდიდის მცხოვრები არჩილ დიასამიძის ქიმიოთერაპიის კურსებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
135 20/01/2017 1095 1095 1095

6
სოფელ კუჭულის მცხოვრები შუქრი გორგაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                 

28
147 23/01/2017 900 900 900

7
სოფელ დანდალოს მცხოვრები ლევან ალიშანიძის საცხოვრებელი ბინის დაქირავების 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                 

28
148 23/01/2017 900 900 900

8
სოფელ გულების მცხოვრები ნუნუ ყურშუბაძის საზღვარგარეთ მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
149 23/01/2017 400 400 400

9
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები მადონა გოლომანიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
152 24/01/2017 400 400 400

10
სოფელ ვარჯანისის მცხოვრები ნინი ბერიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
155 25/01/2017 843 843 843

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2017 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



11
სოფელ ნამლისევში მცხოვრები რუსუდან მალაყმაძის ოჯახისთვის საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 156 25/01/2017 900 900 900

12
სოფელ ძენწმანის მცხოვრები ვანო სურმანიძის სადიაგნოსტიკო კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
157 26/01/2017 210 210 210

13
სოფელ ქვედა ბზუბზუს  მცხოვრები დავით ღოღობერიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
158 26/01/2017 737.5 737.5 737.5

14
სოფელ მეძიბნის მცხოვრები არჩილ დუმბაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
206 03/02/2017 300 300 300

15
სოფელ ზვარის მცხოვრები გულნარა ჯაბნიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
207 03/02/2017 300 300 300

16
სოფელ ზუნდაგის მცხოვრები  აქსანა ტაბაღუას ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
222 06/02/2017 609 609 609

17

დაბა ქედის მცხოვრები დავით დიასამიძის ოპერაციის შემდგომო 

კონსულტაციისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
225 08/02/2017 450 450 450

18
სოფელ ოქტომბრის მცხოვრები სანდრო დუმბაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
239 10/02/2017 250 250 250

19

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები შოთა ბერიძის შვილის  მკურნალობისათვის- 

(მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის კურსის ჩატარება) სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
240 10/02/2017 2000 2000 2000

20
სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები გულნარა შერვაშიძისათვის ფინანსური დახმარების 

გაწევის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
241 10/02/2017 300 300 300

21
სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრები ჟენია ჩხუბაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
245 13/02/2017 925 925 925

22
სოფელ სილიბაურის მცხოვრები ემსილე ჯიჯავაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
246 13/02/2017 652.05 652.05 652.05

23
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცხოვრები მარიტა გორაძის ოპერაციისათვის სარეზრვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
247 13/02/2017 243.58 243.58 243.58

24
სოფელ უჩხითის მცხოვრები გუგა კობალაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
251 14/02/2017 672.6 672.6 672.6



25
სოფელ ქედის მცხოვრები მარი ჯაბნიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
278 21/02/2017 500 500 500

26
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები თემურ ანანიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
282 23/02/2017 1000 1000 1000

27
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცხოვრები ფატი გოგიტიძის საკონტროლო კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
284 27/02/2017 300 300 300

28
დაბა ქედის მცხოვრები შახზადე აბულაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
285 27/02/2017 920 920 920

29
სოფელ პირველი მაისის მცხოვრები ირაკლი გურგენიძის სადიაგნოსტიკო 

კვლევებისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
291 28/02/2017 95 95 95

30
სოფელ ახოს მცხოვრები აბდულ ნაკაშიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
292 28/02/2017 1500 1500 1500

31
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ ოთარ მჟავანაძის დახმარებისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
293 01/03/2017 1000 1000 1000

32
სოფელ დანდალოს მცხოვრები ტარიელ დიასამიძის საზღვარგარეთ კვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
299 02/03/2017 2500 2500 2500

33
სოფელ ხარაულის მცხოვრები ავთანდილ მახარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
296 02/03/2017 1000 1000 1000

34
სოფელ მერისის მცხოვრები ზურაბ შარაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
297 02/03/2017 449 449 449

35
სოფელ ქვედა მახუნცეთის მცხოვრები საიდ სალაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
332 06/03/2017 450 450 450

36
სოფელ კანტაურის მცხოვრები ვაჟა ჯიჯავაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
334 10/03/2017 1000 1000 1000

37
დაბა ქედის მცხოვრები მურმან აბულაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
374 14/03/2017 150 150 150

38
დაბა ქედის მცხოვრები ეთერ ლორთქიფანიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
396 16/03/2017 500 500 500



39
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები ჯამბულ ბერიძის ოჯახის დახმარებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
401 17/03/2017 500 500 500

40
სოფელ ქედის მცხოვრები მარიამ ჯაბნიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
402 17/03/2017 250 250 250

41
სოფელ ზედა ბზუბზუს მცხოვრები ციური ნაკაშიძის ოჯახისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
410 21/03/2017 350 350 350

42
სოფელ ვაიოს მცხოვრები თამარ ჩიკვაიძის ძვირადღირებული მედიკამენტებით 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
411 21/03/2017 300 300 300

43
სოფელ ქვედა ბზუბზუს მცხოვრები ვლადიმერ თავდგირიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
426 23/03/2017 255 255 255

44
სოფელ ორცვის მცხოვრები ასლან ნაკაშიძის სხივური თერაპიისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
430 24/03/2017 680 680 680

45
სოფელ აბუქეთის მცხოვრებ ავთანდილ ბერიძის ოჯახის დახმარების მიზნით 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
477 31/03/2017 500 500 500

46
სოფელ ვაიოს მცხოვრები ნიკა მახაჭაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
501 04/04/2017 217.5 217.5 217.5

47
სოფელ დანდალოს მცხოვრები ამირან არძენაძის სხივური თერაპიისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
502 04/04/2017 1000 1000 1000

48
სოფელ ხარაულის მცხოვრები მალხაზ ხარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან ტანხის 

გამოყოფა

71 09                            

27
503 04/04/2017 1000 1000 1000

49
სოფელ ზვარეში მცოხვრები ბადრი გოგიტიძის შვილის(ნიკა გოგიტიძე) 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
511 06/04/2017 250 250 250

50
სოფელ დანდალოს მცხოვრები ალექსანდრე არძენაძის ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარების გაწევის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
512 06/04/2017 200 200 200

51
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები ვანო ფარტენაძის მკურნალობისათვის სარეზერრვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
521 11/04/2017 300 300 300

52
სოფელ ხარაულას მცხოვრები მარიზა სირაბიძისათვის მედიკამენტებვით 

მკურნალობისა და ქიმიოთერაპიისათვის  სარეზვო ფონდიდან ტანხის გამოყოფა

71 09                            

27
523 11/04/2017 300 300 300



53
სოფელ კვაშტის მცხოვრები სოფიო სამნიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
524 11/04/2017 1000 1000 1000

54
დაბ ქედის მცხოვრები შოთა თურმანიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
527 11/04/2017 400 400 400

55
სოფელ კვაშტის მცხოვრები გულნარა სირაბიძისათვის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
610 18/04/2017 300 300 300

56
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები თამუნა მახარაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
613 18/04/2017 217.5 217.5 217.5

57
სოფელ ქედის მცხოვრები ნატალია ხაბაზის ოპერაციისათის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
726 20/04/2017 1000 1000 1000

58
სოფელ ქვედა მახუნცეთის მცხოვრები ცაცა დევაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
741 20/04/2017 963 963 963

59
სოფელ დოლოგნის მცხოვრები თამუნა ბოლქვაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
742 21/04/2017 547 547 547

60
სოფელ პირველი მაისის მცხოვრები ლიზი გაბაიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                            

27
905 04/05/2017 170 170 170

61
სოფელ ცხმორისის მცხოვრები თამაზ ვასაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09                            

27
912 05/05/2017 490 490 490

62
სოფელ წონიარისის მცხოვრები გენადი გოგიტიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ვსარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09                 

28

1001 

19/05/2017
1200 1200 300

X X 39,941.73 39,941.73 39,041.73 Xს უ ლ


