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ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 
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 2019 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 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.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2019 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ 

 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N49 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული  წლიური   მოცულობა  11 481 375 

ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 331 375 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მდგომარეობით მიღებულია  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 157 921 ლარი, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 10 000 

ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 1 296 350 ლარი, მათ შორის: 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 339 419 ლარი, ქონების 

გადასახდი 43 070 ლარი,  სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 36 596 ლარი, მათ შორის: 

პროცენტები 471 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 2 921 ლარი, 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3 107 ლარი, 

სამსედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან 200 ლარი,  არასაბაზრო 

წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3 637  ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 9 

882 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 16 378 ლარი.  2019 წლის 

ფაქტიური შემოსულობები  დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 91,5%-

ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2019 წლის I 

კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 111 040 ლარის ოდენობით, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 782 960 ლარი. (84.4%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 661 400 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 522 545 ლარი, მათ შორის:   

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 

140 440 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 131 816 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 518 900 

ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 390 730 ლარი. 
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II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 21 050 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 16 664 ლარი, მათ შორის:  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული   გეგმა    შეადგენს    21 050  ლარს,    ხოლო  ფაქტიურმა  შესრულებამ  შეადგინა 

16 664 ლარი. 

 

III. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

2019 წლის I კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 392 980 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 347 580 ლარი, მათ შორის: 

 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 90 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 90 440 ლარი, საიდანაც 

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 22 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 092 ლარი. 

გარე განათების ქსელის გაფართოების 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 68 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 68 348 ლარი. 

 

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 222 780  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ  

221 928 ლარი, საიდანაც  

შპს ,ქედის წყალკანალი  2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   70 

180 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70 168  ლარი. 

შპს ქედის კომუნალურსერვისის  2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 152 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 151 760 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 59 300  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 

768 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება2019 

წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი. 

დაბის ტეროტორიის კეთილმოწყობა    2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული   გეგმა 

განისაზღვრა 29 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22 768 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 16 900 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 444 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის 

ვაქცინაციის პროგრამა  2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 300 ლარი. 

 

 

 

 



 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 424 140 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 384 658 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 398 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3790452 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 398 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3790452 ლარი. 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების 

შეძენა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 207 ლარი. 

 

 

 

V. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

 

 

 
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2019 წლის I კვარტლის   

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 427 255  ლარი, ხოლო   ფაქტიურმა შესრულებამ   შეადგინა 

371 177 ლარი, მათ შორის: 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 167 070  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 123 843 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 48 470 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 760 ლარი. 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2019 წლის I კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 12 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 354  ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 530 

ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 26 600  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 486 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა და დაბა ქედა 

2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 55 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 44 713 ლარი. 

 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 256 985 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 247 334  ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 172 165 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  166 525 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 35 950 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33 888 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 970 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 148 ლარი. 



კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 26 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 26 773 ლარი. 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 000 ლარი. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 200 ლარი. 

 

 

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 184 215 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 140 335 ლარი, მათ შორის: 

 

ჯანმრთელობის დაცვის  2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 96 875 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 71 753 ლარი, საიდანაც 

 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  2019 

წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 475 ლარი ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 2 144 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურეობა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 29 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 29 084 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 35 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 19 500 

ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 750 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 20 650 ლარი. 

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 550 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 374 

ლარი. 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 87 340 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 68 582 ლარი, საიდანაც 

 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 300 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 662 ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 700 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 815 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის  2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 100  ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 800 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  8 150 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა  2019 წლის 

I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 2 917 ლარი.   



სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 3 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 200 ლარი. 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)  2019 

წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 940 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 23 540 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა  2019 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 298 

ლარი. 

 

 

 

  

 









































კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

დაზუსტებულ

ი გეგმა

2019 წლის I 

კვარტლის     

დაზუსტებულ

ი გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ასიგნებები
11,581,375 12,331,375 2,111,040 1,782,960 -328,080 0.84

01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება
2,285,380 2,267,440 661,400 522,545 -138,855 0.8

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 558,416 558,416 140,440 131,816 -8,624 0.9

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,631,364 1,631,364 518,900 390,730 -128,170 0.8

01 03 სარეზერვო ფონდი 70,000 52,060 2,060 0 -2,060 0.0

01 06
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა
25,600 25,600 0 0 0 0.0

01 06 01
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების მომსახურება
25,600 25,600 0 0 0

02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება
69,460 69,460 21,050 16,664 -4,386 0.8

02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური
69,460 69,460 21,050 16,664 -4,386 0.8

03 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური 

სერვისების განვითარება 5,675,500 6,415,500 392,980 347,580 -45,400 0.9

03 01
 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,315,000 1,315,000 90,700 90,440 -260 1.0

03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 565,000 565,000 22,300 22,092 -208 1.0

03 01 02

მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის 

დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის 

მშენებლობა

650,000 650,000 0 0 0 0.0

03 01 03 გარე განათების ქსელის გაფართოება 100,000 100,000 68,400 68,348 -52 1.0

03 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და 

სერვისების განვითარება
1,172,000 1,172,000 222,780 221,928 -852 1.0

03 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის 

მშენებლობა
395,600 395,600 600 0 -600 0.0

03 02 01 01

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის 

სისტემის მშენებლობა

168,300 168,300 0 0 0 0.0

03 02 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის 

რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი 

ჭების რემონტი)

49,400 49,400 0 0 0 0.0

03 02 01 03

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის 

სისტემის მშენებლობა

104,800 104,800 0 0 0 0.0

03 02 01 04

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის 

რემონტი

57,500 57,500 0 0 0 0.0

03 02 01 05
სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო 

კაპიტალის შენატანი
15,600 15,600 600 0 -600 0.0

03 02 02 შპს ქედის წყალკანალი 231,400 231,400 70,180 70,168 -12 1.0

03 02 03 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 545,000 545,000 152,000 151,760 -240 1.0

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის 2019  წლის I კვარტლის                                                                                                    

გადასახდელების  შესრულება 

(ლარებში)



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

დაზუსტებულ

ი გეგმა

2019 წლის I 

კვარტლის     

დაზუსტებულ

ი გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები
3,050,000 3,050,000 59,300 22,768 -36,532 0.4

03 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, 

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების 

რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

800,000 800,000 0 0 0 0.0

03 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში 

ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა

800,000 800,000 0 0 0 0.0

03 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
750,000 750,000 30,000 0 -43,063 2

03 03 02 01
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და 

აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
450,000 450,000 0 0 0 0.0

03 03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
300,000 300,000 30,000 0 -30,000 0.0

03 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, 

ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული 

ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა 

შენახვა

1,500,000 1,500,000 29,300 22,768 -6,532 0.8

03 03 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 390,000 390,000 29,300 22,768 -6,532 0.8

03 03 03 02
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის 

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
100,000 100,000 0 0 0 0.0

03 03 03 03

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სოფელ 

გუნდაურში გვახამორევასა და გარეკუნის ჩანჩქერები, 

გულების სათვალთვალო კოშკთან ზესოფლის მიმართულებით 

საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭალათში 

სათევზიას ტერიტორიაზე ტურისტული გზისა და განათების 

მოწყობა, სოფელ აგოთაში გოდერძის  ჩანჩქერის მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა,სოფელ ჭინკაძეებში 

მიქელაძეების ისტორიულ სახლთან გზის რეაბილიტაცია და 

სოფელ ქვედა ბზუბზუში ჩანჩქერის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა)

210,000 210,000 0 0 0 0.0

03 03 03 04 აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 800,000 800,000 0 0 0 0.0

03 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, 

ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

105,000 105,000 16,900 12,444 -4,456 0.7

03 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- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) 

გეოლოგიური დასკვნები

5,000 5,000 0 0 0 0.0

03 04 02
 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
100,000 100,000 16,900 12,444 -4,456 0.7

03 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 33,500 33,500 3,300 0 -3,300 0.0

03 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და 

საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში 

მონაწილეობა

2,000 2,000 0 0.0

03 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა 

საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის 

პროგრამა

6,500 6,500 3,300 -3,300 0.0

03 05 03 ღვინის ფესტივალი ქედაში 25,000 25,000 0 0.0



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

დაზუსტებულ

ი გეგმა

2019 წლის I 

კვარტლის     

დაზუსტებულ

ი გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

03 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 740,000 0 0 0 0.0

04 00  განათლება 1,518,080 1,518,080 424,140 384,658 -39,482 0.9

04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1,518,080 1,518,080 424,140 384,658 -39,482 0.9

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 1,397,080 1,397,080 398,140 379,452 -18,688 1.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების 

კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  

რეაბილიტაცია
121,000 121,000 26,000 5,207 -20,793 0.2

04 01 02 01 ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 50,000 50,000 0 0 0 0.0

04 01 02 02 პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 45,000 45,000 0 0 0 0.0

04 01 02 03

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში 

ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების 

შეძენა

26,000 26,000 26,000 5,207 -20,793 0.2

05 00
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და 

სპორტი
1,405,700 1,405,700 427,255 371,177 -56,078 0.9

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 537,200 537,200 167,070 123,843 -43,227 0.7

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 179,000 179,000 48,470 44,760 -3,710 0.9

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 54,000 54,000 12,000 3,354 -8,646 0.3

05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 145,500 145,500 51,600 31,016 -20,584 0.6

05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი 

ღონისძიებები
60,000 60,000 25,000 20,530 -4,470 0.8

05 01 03 02 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 85,500 85,500 26,600 10,486 -16,114 0.4

05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია
158,700 158,700 55,000 44,713 -10,287 0.8

05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და 

რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა და დაბა ქედა)           
158,700 158,700 55,000 44,713 -10,287 0.8

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 847,200 847,200 256,985 247,334 -12,851 4

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 557,200 557,200 172,165 166,525 -5,640 1.0

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა 126,000 126,000 35,950 33,888 -2,062 0.9

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 74,800 74,800 21,970 20,148 -1,822 0.9

05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, 

მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
89,200 89,200 26,900 26,773 -127 1.0

05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 21,300 21,300 3,200 0 -3,200 0.0

05 03 01
 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 

მხარდაჭერა
16,000 16,000 2,000 0 0

05 03 02
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 

პროგრამა
5,300 5,300 1,200 0 0

06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
627,255 655,195 184,215 140,335 -43,880 0.8

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 353,375 353,375 96,875 71,753 -25,122 0.7

06 01 01 
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
2,475 2,475 2,475 2,144 -331 0.9

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურეობა 116,600 116,600 29,100 29,084 -16 1.0

06 01 03
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურეობა
140,100 140,100 35,000 19,500 -15,500 0.6



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

დაზუსტებულ

ი გეგმა

2019 წლის I 

კვარტლის     

დაზუსტებულ

ი გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისათვის

91,650 91,650 27,750 20,650 -7,100 0.7

06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა
2,550 2,550 2,550 374 -2,176 0.1

06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 273,880 301,820 87,340 68,582 -18,758 0.8

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის 

ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა

25,200 25,200 6,300 3,662 -2,638 0.6

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო 

მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება

30,720 30,720 4,700 815 -3,885 0.2

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, 

სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის

12,660 12,660 3,100 0 -3,100 0.0

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 

წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება

50,000 50,000 0 0 0 0.0

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა 

დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება

24,000 24,000 8,800 8,150 -650 0.9

06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ 

ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
13,800 13,800 3,400 2,917 -483 0.9

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის 

პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის 

ხელშეწყობა

12,500 12,500 3,100 1,200 -1,900 0.4

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის 

ა/რ სარეზერვო ფონდი) 

0 27,940 27,940 23,540 -4,400 0.8

06 02 09
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული 

სახურავების შეცვლა
30,000 30,000 30,000 28,298 -1,703 0.9

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე 

ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად 

ფინანსური დახმარება

75,000 75,000 0 0 0 0.0



№ 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 ცხმორისში მცხოვრები ნაზი ირემაძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 97 14/01/2019 700 700 700

2
სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ნოდარ მამუჭაძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 98 14/01/2019 700 700 700

3
სოფელ ზედა ბზუბზუში მცხოვრები ნათელა ღოღობერიძის მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფა
71 09 27 99 14/01/2019 230 230 230

4
სოფელ ჭინკაძეებში მცხოვრები თემურ თებიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 109 15/01/2019 900 600 600

5
სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდ ნაკაშიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 111 15/01/2019 900 600 600

6
დაბა ქედაში მცხოვრები ჟუჟუნა შარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 112 15/01/2019 900 600 600

7

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრებ თენგიზ დიასამიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

7109 28 113 15/01/2019 900 600 600

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



8
სოფელ წონიარისში თემურ ბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 114 15/01/2019 900 600 600

9
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრებ იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 115 15/01/2019 1200 600 600

10

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ვახტანგ გურგენიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

7109 28 121 18/01/2019 900 600 600

11

სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ნათია ზაქარაძისათვის ოპერაციული 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09 27 136 21/01/2019 350 350 350

12

დაბა ქედაში მცხოვრები ტარიელ დიასამიძისათვის ოპერაციული 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09 27 138 21/01/2019 500 500 500

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ანა ბერიძის ოპერაციული მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 145 28/01/2019 500 500 500

13
დაბა ქედაში მარიამ ტაკიძისათვის ოპერაციული მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 148 31/01/2019 192.5 192.5 192.5

14

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები დურსუნ კონცელიძისათვის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

7109 28 150 31/01/2019 900 300 300

15
სოფელ უჩხითის მცხოვრებ მირზა გოგიძისთვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა
71 09 27 163 01/02/2019 150 150 150

16

სოფელ ზენდიდში მცხოვრები გულიკო ბერიძისათვის ოპერაციული 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09 27 164 01/02/2019 150 150 150



17
სოფელ ვარჯანისში ფატი ნაკაშიძისათვის ოპერაციული მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა 
71 09 27 167 01/02/2019 500 500 500

18

სოფელ ხარაულაში მცხოვრები გურამ ტაკიძისათვის სარეალიბიტაციო 

მკურნალობის ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 189 11/02/2019 480 480 480

19
სოფელ კვაშტაში მცხოვრები შუქრი ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
7109 28 190 12/02/2019 900 300 300

20

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები ოთარ ბერიძისათვის სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 241 15/02/2019 450 450 450

21

სოფელ მერისში მცხოვრები ბადრი წითელაძისთვის მედიკამენტოზური 

მკურნალობის ხარჯვის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 242 15/02/2019 360 360 360

22

სოფელ ხუნკუდაში მცხოვრები მაგდა ბარამიძისათვის ოპერაციული 

მომსახურების ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 253 19/02/2019 490 490 490

23

სოფელ მერისში მცხოვრები ბადრი წითელაძისთვის სამედიცინო 

მომსახურების  ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 27 256 20/02/2019 310 310 310

24

სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ნინო ჯაყელისათვის 

მედიკამენტიზური მკურნალობისა ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

71 09 27 282 04/03/2019 450 450 450

25
სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები მელექ გოლომანიძისათვის სამედიცინო  

გამოკვლევების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 317 13/03/2019 300 300 300

26
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ვლადიმერ დავითაძის მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 325 19/03/2019 400 400 400

27
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ემინე ბერიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 326 19/03/2019 446.5 446.5 446.5



28
სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ლიანა ნიგალიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 335 22/03/2019 281.05 281.05 281.05

სოფელ ზვარეში მცხოვრები ბადრი გოგიტიძის შვილის ნიკა გოგიტიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 336 22/03/2019 800

გაუქმებულ

ია ბრძანება

29
სოფელ ზვარეში მცხოვრები ბადრი გოგიტიძის შვილის ნიკა გოგიტიძის 

ოპერაციისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 27 338 25/03/2019 800 800 800

X X 17,940.05 13,540.05 13,540.05 Xს უ ლ
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