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ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 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 2018 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 
უფროსმა - მუხრან 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.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი №1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის ორი კვარტლის 

შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ 

 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის №5 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მოცულობა 11 378 402 ლარის 

ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 404 646 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ორი კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია 

გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 269 200 ლარი, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1 115 713 

ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

სპეციალური ტრანსფერი - 26 244 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 

806 219 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 629 323 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 176 895 

ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 296 686 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 12 497 

ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 207 242 ლარი, სანებართვო 

მოსაკრებელი 615 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 6 732 ლარი, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 200 ლარი, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 9 370 ლარი, 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 24 000 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 36 030 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია - 9 065 ლარი. 2018 

წლის ორი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით 

შესრულებულ იქნა 100,7%-ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის 

ორი კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 757 456 ლარის 

ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 210 802  ლარი. (88.5%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 066 320 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 1 066 320 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 278 740 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 272 610 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერია 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 757 

302 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 723 603 ლარი. 

 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17 540 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 14 916 ლარი, მათ შორის:  



სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17 540 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 14 916 ლარი. 

 
 

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის სფეროს 2018 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 902 495 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 1 639 926 ლარი, მათ შორის: 

 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 193 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 127 

310 ლარი, საიდანაც 

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 93 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 90 978 

ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2018 წლის 

ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 100 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 36 331 ლარი. 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 285 125 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ 1 131 620 ლარი, საიდანაც  

შპს ,,ქედის კომუნალურისერვისი“  2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 226 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 217 393 ლარი. 

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 47 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 740 

ლარი. 

შპს ,,ქედის წყალკანალი“ 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა126 900ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 106 319 ლარი. 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2018 წლის დაზუსტებული 

ორი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 10 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 400 

ლარი. 

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 2018 წლის 

დაზუსტებული ორი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 61 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 59 323 ლარი. 

სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის 

მაგისტრალის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული ორი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 40 600 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29 090 ლარი. 

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული ორი კვარტლის 

გეგმა განისაზღვრა 38 460 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 140 ლარი. 

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 57 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 57 308 ლარი. 

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 42 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42 635 ლარი. 



კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 35 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 9 691 ლარი. 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2018 წლის 

ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 8 484 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 538 065 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 498 

359 ლარი, მათ შორის: 

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის 

შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 157 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 

330 ლარი. 

დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 125 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 122 963 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ 

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

ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი) 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 106 365 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 105 

716 ლარი. 

აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 145 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 112 351 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 43 400 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 26 735 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2018 

წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 255 724 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 236 307 ლარი. 

არასაცხოვრებელ შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 230 ლარი. 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 163 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 144 

460 ლარი. 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 937 

840 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 758 506 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 937 840 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 758 506ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2018 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 600 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 583 303 ლარი. 

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის 

რეკონსტრუქცია 2018 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 293 000 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 131 959 ლარი. 



მერისის ბაგა-ბაღის რემონტი 2018 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 11 740 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 740 ლარი. 

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 26 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 841 ლარი. 

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 663 

ლარი. 

 

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2018 წლის   

ორი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 508 630  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 444 699 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 140 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 130 389 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 79 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 74 797 ლარი. 

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 285 

ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 34 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33 307 ლარი. 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 367 830 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 354 310 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 242 890 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  237 607 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 61 740 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56 321 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 35 

660 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35 084 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 27 540 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25 297 ლარი. 

 

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 
2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 310 331 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 282 375 ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 199 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 188 861 ლარი, საიდანაც 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 7 500 ლარი ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 461 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 52 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 51 980 ლარი. 



სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2018 წლის ორი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 70 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 68 547 

ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 45 150 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 38 600 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 400 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 5 955 ლარი. 

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი 

პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 900 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 3 633 ლარი. 

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 2018 წლის ორი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 12 685 ლარი. 

 

 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 110 881 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93 514 ლარი, საიდანაც 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 

600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 823 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 10 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9 700 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 7 

600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  6 760 ლარი. 

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 

მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 4 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4 292 ლარი.   

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 481 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 37 457 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი 

პროგრამის 2018 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 482 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 ზენდიდში მცხოვრები ლიდა ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო  ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 53 15/01/2018 1500 1500 1500

2

სოფელ წონიარისში მცხოვრები გენადი გოგიტიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 65 22/01/2018 1200 575.8 575.8

3

სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები გაბრიელ ბაჯელიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 66 22/01/2018 1200 900 900

4
სოფელ წონიარისში მცხოვრები თემურ ბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 67 22/01/2018 1800 1200 1200

5

სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები ვახტანგ გოგუაძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 68 22/01/2018 1200 1200 1200

6
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები თამაზ ბერიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 105 23/01/2018 1000 1000 1000

7
სოფელ ჭინკაძეების მცხოვრები ავთანდილ დიასამიძის 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 109 26/01/2018 1000

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2018 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



8
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ გიორგი ზაქარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 120 29/01/2018 300 300 300

9
სოფელ ახოს მცხოვრებ ანრი ბოლქვაძის ოპერაციული მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 121 29/01/2018 530 530 530

10
დაბა ქედაში მცხოვრებ გულნარა შენგელიას მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 125 30/01/2018 300 300 300

11
სოფელ ქოსოფლის მცხოვრებ გუგული ნაკაშიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 126 30/01/2018 700 700 700

12
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრებ ისრაფილ თავდგირიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 127 30/01/2018 700 700 700

13
სოფელ დოლოგანში მცხოვრებ ნათია ჩხეიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 130 30/01/2018 550 550 550

14
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრებ ჟუჟუნა ზოიძის ონკოლოგიური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 135 30/01/2018 1000 1000 1000

15
სოფელ ცხმორისის მცხოვრებ ნათია ბერიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 139 31/01/2018 800 800 800

16
დაბა ქედაში მცხოვრებ გუგული გოგუაძის ქირურგიული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 140 31/01/2018 240 240 240

17
სოფელ დანდალოს მცხოვრებ რამაზ ალიშანიძის დედის ჯანმრთელობის 

პრობლემების გამო სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 154 02/02/2018 200 200 200



18

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრებ თენგიზ დიასამიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის  დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09     28 163 07/02/2018 900 900 900

19
სოფელ გობრონეთის მცხოვრებ მერი დავიტაძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 175 13/02/2018 200 200 200

20
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ლაშა ლომინაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 176 13/02/2018 1000 1000 1000

21
სოფელ აბუქეთის მცხოვრებ ავთანდილ ბერიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 186 19/02/2018 400 400 400

22
სოფელ უჩხითის მცხოვრებ ნანა ბედინაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 187 19/02/2018 1000 1000 1000

23
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ მალხაზ ხარაძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 224 28/02/2018 700 700 700

24
სოფელ ოქტომბრის მცხოვრებ ანიტა ჩხიკვაძის მკურნალბისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 225 28/02/2018 300 300 300

25
სოფელ ზვარის მცხოვრებ რომა ჯაბნიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 226 28/02/2018 300 300 300

26
სოფელ მერისის მცხოვრებ გიორგი თურმანიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 237 05/03/2018 198 198 198

27
სოფელ კოკოტაურის მცხოვრებ ჟუჟუნა ზოიძის ონკოლოგიური დაავადების 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 238 05/03/2018 1000 1000 1000

28

სოფელ სირაბიძეების მცხოვრებ ეკატერინე მამუჭაძის ფინანსური 

დახმარების გაწევით (გამოკვლევები) მიზნით სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის

71 09     27 249 06/03/2018 700 700 700



29
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ თინა ბერიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 256 07/03/2018 419.4 419.4 419.4

30
სოფელ კანტაურის მცხოვრებ მარი ფალავანდიშვილის სტაციონალური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 257 07/03/2018 415 415 415

31
დაბა ქედის მცხოვრებ თათია მჟავანაძის ცხვირის ძგიდის ამოკვეთისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 258 07/03/2018 449 449 449

32
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ ნიკა მჟავანაძის ოფთალმოლოგიური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 283 12/03/2018 250 250 250

33
სოფელ ჩეტკიძეებში მცხოვრებ ივანე დიასამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 314 19/03/2018 900 900 900

34
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ლეილა გორგილაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 315 19/03/2018 1000 1000 1000

35

სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდი ნაკაშიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 316 19/03/2018 900 900 900

36
სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებ თეა და გიო ქადიძეების 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 318 19/03/2018 112.34 112.34 112.34

37

სოფელ კვაშტის მცხოვრებ მზია ქადიძის შვილების, საბა კონცელიძისა და  

ანრი ქადიძის ოპერაციული მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09     27 336 20/03/2018 359.24 359.24 359.24

38
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ თინა ბერიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 338 22/03/2018 100 100 100

39
სოფელ მერისის მცხოვრებ ამირან თურმანიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 339 22/03/2018 146.2 146.2 146.2



40
სოფელ ოქტომბრის მცხოვრებ გულნარა შერვაშიძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 410 02/04/2018 249.33 249.33 249.33

41
სოფელ ზუნდაგის მცხოვრებ  ჯუმბერ ვერძაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 421 04/04/2018 250 250 250

42
სოფელ ხუნკუდის მცხოვრებ ჯამბულ ბარამიძის კორონარული არტერიების 

ანგიოგრაფიისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 422 04/04/2018 220 220 220

43
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ რეზო ხარაძის სახლში შიგ არსებული ქონების 

ხანძრის შედეგად დაწვის გამო  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 428 05/04/2018 1000 1000 1000

44
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ირინა გორგილაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 429 10/04/2018 600 600 600

45
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ  აკაკი დუმბაძის კორონარული არტერიების 

ანტიოგრაფიისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 430 10/04/2018 220 220 220

46
სოფელ მახუნცეთის მცხოვრებ ნიკოლოზ ქობულაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 434 11/04/2018 1000 1000 1000

47
სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ რეზო ხარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 442 12/04/2018 900 600 600

48
სოფელ ზედა ბზუბზუს მცხოვრებ ირმა შოთაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 452 18/04/2018 500 500 500

49
სოფელ მერისის მცხოვრებ არსენ თურმანიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 467 20/04/2018 1000 1000 1000

50

მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისათვის 

საოფისე ფართის დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

70 111         

22 10
472 23/04/2018 900 300 300



51
სოფელ ქედაში მცხოვრებ მარიამ ჯაბნიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 478 26/04/2018 400 400 400

52
სოფელ კვაშტის მცხოვრებ ხათუნა ჯაყელის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 536 07/05/2018 500 500 500

53
სოფელ არსენაულის მცხოვრებ ზურაბ სურმანიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 537 07/05/2018 770 770 770

54
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ თემურ ბერიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 538 07/05/2018 500 500 500

55
სოფელ კანტაურის მცხოვრებ გიორგი ბერიძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 539 07/05/2018 956.13 956.13 956.13

56
სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრებ ნანული შარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 570 18/05/2018 610 610 610

57
სოფელ ზვარეში მცხოვრებ მალვინა აბულაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 571 18/05/2018 375 375 375

58
სოფელ ახოში მცხოვრებ  ავთამდილ ბერიძის შვილის ანდრია ბერიძის 

ოპერაციული მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 573 18/05/2018 192.5 192.5 192.5

59
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრებ ისრაფილ თავდგირიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 574 18/05/2018 250 250 250

60
სოფელ დოლოგნის მცხოვრებნაზიკო მიქელაძის შვილიშვილს ლანა 

ფანჩულიძის  მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 586 22/05/2018 176 176 176

61
სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებ ზურაბ დიასამიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 589 22/05/2018 441 441 441



62
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრებ ემინე ბერიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 591 23/05/2018 210 210 210

63
სოფელ კვაშტაში მცხოვრები შუქრი ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 610 29/05/2018 900 300 300

64
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრებ  გურამ ხალვაშის გამოკვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 624 05/06/2018 390 390 390

65
დაბა ქედაში მცხოვრებ ჟუჟუნა შარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 636 11/06/2018 1800 0 0

66
სოფელ ცხმორისის მცხოვრებ ჯამბულ ნაკაშიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 637 11/06/2018 900 0 0

67
სოფელ ქედაში მცხოვრებ მარიამ ჯაბნიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 640 11/06/2018 250 250 250

68
სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ მურად ზაქარაძის ოპერაციული 

მკუნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 648 14/06/2018 700 700 700

69
სოფელ მერისის მცხოვრებ ნოდარ შარაძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 649 14/06/2018 450 450 450

70
სოფელ ინაშარიძეების მცხოვრებ მაყვალა შარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 650 15/06/2018 500 500 500

71
სოფელ ცხმორისში მცხოვრებ ლევან ვასაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 662 20/06/2018 900 0 0

72
სოფელ ვაიოში მცხოვრებ ისრაფილ შავიშვილის მედიკამენტოზური 

თერაპიისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 663 20/06/2018 299.37 299.37 299.37



73

ქედის მუნიციპალიტეტში არსებულ იალაღებზე ელექტროენერგიის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით სპეციალისტის  გადამზადების კურსებზე 

გავლის ღირებულების საფასურის გადახდის მიზნით სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

70 111         

22 10
669 21/06/2018 300 300 300

74
სოფელ დანდალოს მცხოვრებ ვარდო არძენაძის გამოკვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 670 22/06/2018 102.7 102.7 102.7

X X 45,681.21 38,057.01 38,057.01 Xს უ ლ


