
 

 

დანართი №1 

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2019 წლის წლიური შესრულების შესახებ 

 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 20 ნოემბრის N8 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული  წლიური   მოცულობა  11 

654 375 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 610 

757 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მდგომარეობით მიღებულია  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 3 773 

706 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 216 382 ლარი, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა 656 184 ლარი, სხვა სპეციალური ტრანსფერი - 200 000 ლარი,  

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 6 549 917 ლარი, მათ შორის: 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 470 191 ლარი, 

ქონების გადასახდი - 79 727  ლარი,  სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 274 503 

ლარი, მათ შორის: პროცენტები 12 644 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის 88 422 ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 20 815 ლარი, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 

გადავადების მოსაკრებლიდან 200 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 727 ლარი,   

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 15 808  ლარი, ჯარიმები, 

სანქციები და საურავები 31 000 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 104 886 ლარი.  არაფინანსური აქტივების კლებიდან 42 167 ლარი. 2019 წლის 

წლიური ფაქტიური შემოსულობები  დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით 

შესრულებული იქნა 93,0%-ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 

 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2019 

წლის წლიური გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 610 757 ლარის 

ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 716 432  ლარი. (93.0%) 

 

 



 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 686 909 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 1 608 761 ლარი, მათ შორის:   

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 552816 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 547006 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 

1545364 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1541804 ლარი. 

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 28100 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

26854 ლარი. 

 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 63060 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

61583 ლარი, მათ შორის:  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული   გეგმა    შეადგენს    63060 ლარს,    ხოლო  ფაქტიურმა  შესრულებამ  

შეადგინა  61583 ლარი. 

 

III. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 

2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6200600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 5645740 ლარი, მათ შორის: 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების 2019 წლის წლიური დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 1621890 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1607984 ლარი, 

საიდანაც: 

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 561700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

550582 ლარი. 

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო 

ხიდის მშენებლობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 960190 

ლარი,ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 958325 ლარი. 

 გარე განათების ქსელის გაფართოების 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 95 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94 077 ლარი. 



მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

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

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1323910  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ  1292017 ლარი, საიდანაც  

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის 

ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა     2019 წლის წლიურიდაზუსტებული   გეგმა   

განისაზღვრა   122550 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 122534  ლარი. 

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის 

მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი) 2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   39500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 39 486  ლარი. 

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის 

ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა    2019   წლის   წლიური დაზუსტებული     გეგმა   

განისაზღვრა   77400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 77 345  ლარი. 

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული 

სასმელი წყლის რემონტი 2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   44700 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44 651  ლარი. 

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში  

წყლის სისტემის მშენებლობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა     განისაზღვრა   

69 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 69800  ლარი. 

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის 

გამანაწილებლის მოწყობა  2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   43 

000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42 878  ლარი. 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (დანდალოს 

ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილების და სოფელ 

დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია) 2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   

განისაზღვრა   15600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14804  ლარი. 

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ გულებში 

არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   15000  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 14215  ლარი. 

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა 2019 

წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   12 610 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 12024  ლარი. 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2019 

წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   4450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 4 444  ლარი. 



სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი  2019 წლის წლიური 

წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   15600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 10400  ლარი. 

შპს ,ქედის წყალკანალი  2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა   განისაზღვრა   

258400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 258399  ლარი. 

შპს ქედის კომუნალურსერვისის  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 605300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 581037 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2377500  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა   შესრულებამ   

შეადგინა 2013692 ლარი, მათ შორის: 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის მშენებლობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 800000 

ლარი,ხოლო ფაქტიურმა   შესრულებამ   შეადგინა 799445 ლარი. 

სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 51000 ლარი,ხოლო ფაქტიურმა   შესრულებამ   შეადგინა 49029 ლარი. 

დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის სახურავის შეცვლა2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 41000 ლარი,ხოლო ფაქტიურმა   შესრულებამ   შეადგინა 

30281 ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები   2019 

წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 364 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 360 563 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების 

გატარება2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 300 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 277 320 ლარი. 

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა    2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა 

განისაზღვრა 349000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 295293 ლარი. 

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის 

კეთილმოწყობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 262500 ლარი. 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 210000 ლარი,ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 201760 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 107000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 46130 ლარი. 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო 

სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის 

საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი 

ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) 

გეოლოგიური დასკვნები2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2000 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1575 ლარი. 



მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის 

ვაქცინაციის პროგრამა  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6500 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6435 ლარი. 

ღვინის ფესტივალი ქედაში 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

21780 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21724 ლარი. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 740000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 656184 ლარი. 

 

IV.  განათლება 

განათლების სფეროს 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

1672480ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1533283 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1672480ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1533283 ლარი, 

საიდანაც: 

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

განისაზღვრა 1397080 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1356378 ლარი. 

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

128000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59020 ლარი. 

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 141 400 ლარი.ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 112678 ლარი. 

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და 

ატრაქციონების შეძენა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6000 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5207 ლარი. 

 

V. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1604900  ლარი, ხოლო   ფაქტიურმა შესრულებამ   

შეადგინა 1509579 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 628790  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 576501 ლარი, 

საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 183200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 180944 ლარი. 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 56190 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43525  ლარი. 



საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 72600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

72220 ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2019 წლის წლიური დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 85500  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 76779 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა 

ბზუბზუ და დაბა ქედა) 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 231300 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 202033 ლარი. 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 957000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 918919  ლარი, 

საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 651200  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  620376  ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 135300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 128791 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

81800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 81178 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 88700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 88573 ლარი. 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 13810 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

11256 ლარი. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5300 ლარი,ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

2904 ლარი. 

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 942950 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 850583 ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის      2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

356475 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 344227 ლარი, საიდანაც 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  2019 

წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2175 ლარი ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 2144 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურეობა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 127100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 125019 ლარი. 



სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 135100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 

132140 ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური 

აშლილობის მქონე პირებისათვის 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

91650 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 84550 ლარი. 

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  2019 წლის 

წლიური  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 450 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 374 ლარი. 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 471 663 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 448 795 ლარი, 

საიდანაც: 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25200  ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23655 ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 25920 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16419 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის  2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12660  

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11080 ლარი. 

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

მატერიალური დახმარება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60000  

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60000 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 32000 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  31750 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა  2019 

წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 10670 ლარი.   

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა 

აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2019 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 14500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

14498 ლარი. 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

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

წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 310895 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 309985 ლარი. 



საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა  2019 წლის 

წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 28298 ლარი. 

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების 

შესაძენად ფინანსური დახმარება 2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

65000 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 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
71 09 28 109 15/01/2019 900 900 900

5

სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდ ნაკაშიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 28 111 15/01/2019 900 900 900

6
დაბა ქედაში მცხოვრები ჟუჟუნა შარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 28 112 15/01/2019 900 900 900

7

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრებ თენგიზ დიასამიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09 28 113 15/01/2019 900 900 900

8
სოფელ წონიარისში თემურ ბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 28 114 15/01/2019 900 900 900

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



9
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრებ იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09 28 115 15/01/2019 1200 900 900

10

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ვახტანგ გურგენიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09 28 121 18/01/2019 900 900 900

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

71 09 28 150 31/01/2019 900 900 900

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
71 09 28 190 12/02/2019 900 600 600

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 0 0

გაუქმებულია 

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

30

სოფელ ახოში მცხოვრები რუსლან არძენაძის შვილის გიორგი არძენაძის 

მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 384 03/04/2019 322 322 322

31

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები ამირან მახარაძისათვის

პოლიეთილენის (F32) მილის შეძენის ხარჯის დაფარვის მიზნით თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 390 05/04/2019 0 0
გაუქმებულია 

ბრძანება

32

სოფელ მოსიაშვილებში მცხოვრები მალხაზ ბერიძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 391 05/04/2019 290 290 290

33

სოფელ ზვარეში მცხოვრები ალექსანდრე ქობულაძის მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 393 08/04/2019 150 150 150

34

სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრებ დავით გოგიაშვილის მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 396 10/04/2019 800 800 800

35

სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ვალიკო ბერიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 397 10/04/2019 250 250 250

36

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები მზევინარ თედორაძის მკურნალობის 

ხარჯის დაფარვის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 398 10/04/2019 500 500 500

37

დაბა ქედაში მცხოვრები გოჩა გათენაძის მკურნალობის ხარჯის დაფარვის 

მიზნით

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 399 10/04/2019 500 500 500



38

დაბა ქედაში მცხოვრები ჟუჟუნა შარაძის

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ბადრი 

დიასამიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 407 11/04/2019 600 600 600

39

სოფელ გულებში მცხოვრები რეზო დიასამიძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივნ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 408 11/04/2019 900 900 900

40

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრებ ნონა დიასამიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის

მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 409 11/04/2019 200 200 200

41

სოფელ ცხემნაში მცხოვრებ ლუკა აბაშიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 410 11/04/2019 200 200 200

42

სოფელ ჭინკაძეებში მცხოვრები თემურ

თებიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ თენგიზ 

თებიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

7109 28 411 15/04/2019 600 600 600

43

სოფელ მოსიაშვილებში მცხოვრები ჟუჟუნა ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ონკოლოგიის 

სამეცნიერო კვლევითი

ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 416 15/04/2019 800 800 800

44

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები მარინა კეკელიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 418 15/04/2019 150 150 150

45

სოფელ გულებში მცხოვრები სესილი დიასამიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 419 15/04/2019 100 100 100



46

სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ნატო გათენაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ 

მედცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 420 15/04/2019 500 500 500

47

სოფელ დანდალოში მცხოვრები თამარ არძენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 421 15/04/2019 560 560 560

48

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები რევაზ მახარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,აკადემიკოს გ. ჩაფიძის 

სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 423 16/04/2019 500 500 500

49

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ეთერ დავითაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 424 16/04/2019 455 455 455

50

სოფელ აქუცაში მცხოვრები ნური ლომინაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 427 17/04/2019 1000 1000 1000

51

სოფელ წონიარისში მცხოვრები თემურ

ბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ 

მარინე დევაძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 430 17/04/2019 900 900 900

52

სოფელ მერისში მცხოვრები მელანო ვარშანიძის სარეზერვო

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 432 17/04/2019 400 400 400

53

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები ბექა მახარაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 439 18/04/2019 220 220 220



54

სოფელ ზედა ბზუბზუს მცხოვრები ნებიე მალაყმაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო 

კორპორაცია ევექსი“-ს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 446 19/04/2019 400 400 400

55

სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები როლანდი წულუკიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ახალი მზერა“ -ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 448 19/04/2019 1000 1000 1000

56

სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ამირან დიასამიძისათვის

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

უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 449 19/04/2019 210 210 210

57

სოფელ გუნდაურში მცხოვრები ლუკა დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის 

კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 461 23/04/2019 200 200 200

58

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრები გულნარა სირაბიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 462 23/04/2019 400 400 400

59

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები ამირან მახარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 475 23/04/2019 0 0
გაუქმებულია 

ბრძანება

60

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები ტარიელ ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 476 23/04/2019 510 510 510

61

სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები ტარიელ დიასამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ 

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 477 23/04/2019 330 330 330

62

სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჟუჟუნა ნაკაშიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 478 23/04/2019 440 440 440



63

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ნაზი ირემაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 479 23/04/2019 510 510 510

64

სოფელ გეგელიძეების მცხოვრები რომან სანიკიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,შშმ პირთა სოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 481 24/04/2019 179 179 179

65

სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ნუგზარ ჯინჭარაძისათვის

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

ჩარიცხვის

შესახებ

71 09 27 486 01/05/2019 251.5 251.5 251.5

66

სოფელ ჭინკაძეებში მცხოვრები მერი ჩიტაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 489 02/05/2019 800 800 800

67

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები გუგა თედორაძის სარეზერვო

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 491 02/05/2019 220 220 220

68

სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ალექსანდრე ვარშანიძისათვის სარეზერვო 

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 492 02/05/2019 197 197 197

69

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები შოთა ნაკაშიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 505 07/05/2019 1000 1000 1000

70

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ჟუჟუნა ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 550 22/05/2019 400 400 400



71

სოფელ ქვედა მახუნცეთში მცხოვრები ლალი ზუმბაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 552 22/05/2019 400 400 400

72

დაბა ქედაში მცხოვრები ბაჩუკი ბერიძისათვის სარეზერვო

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

ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 567 23/05/2019 100 100 100

73

სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ნუგზარ შარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო 

კორპორაცია ევექსი“-ს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 568 23/05/2019 165 165 165

74

სოფელ მერისში მცხოვრები გია ბარამიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,თბილისის ცენტრალური 

საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 571 24/05/2019 300 300 300

75

სოფელ აქუცაში მცხოვრები ნანი კილაძისათვის სარეზერვო

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 572 24/05/2019 500 500 500

76

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები მერი აბულაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 573 24/05/2019 196.03 196.03 196.03

77

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ვანო ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 574 24/05/2019 250 250 250

78

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ეთერ დავითაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 575 24/05/2019 400 400 400

79

სოფელ წონიარისში მცხოვრები მამული პაპუნიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. ბათუმის 

რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 577 27/05/2019 220 220 220



80

სოფელ ტაკიძეებში მცხოვრები გიული ხიმშიაშვილისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 581 27/05/2019 130 130 130

81

სოფელ ახოში მცხოვრები მიხეილ ბოლქვაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,მეზღვაურთა 

სამედიცინო ცენტრ 2010“

-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 582 27/05/2019 500 500 500

82

დაბა ქედაში მცხოვრები სულიკო სურმანიძისათვის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ თენგიზ

ზანაქიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 587 28/05/2019 900 900 900

83

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები თემურ სანიკიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო 

კორპორაცია ევექსი“-ს

ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 588 28/05/2019 80 80 80

84

სოფელ კორომხეთში მცხოვრები ემინე შაქარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,, ევექსის ჰოსპიტალები“-

ს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 589 28/05/2019 365 365 365

85

სოფელ ხუნკუდაში მცხოვრები ედვარდ ბერიძისათვის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ როსტომ ბერიძესთან 

დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი 

ქირის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 591 29/05/2019 900 900 900

86

სოფელ გობრონეთში მცხოვრები გიორგი ბოლქვაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 592 29/05/2019 400 400 400



87

სოფელ გულებში მცხოვრები ნაზი დიასამიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 593 29/05/2019 1000 1000 1000

88

სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ნიკა მჟავანაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მანანა შეროზიას 

თვალის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 594 29/05/2019 490 490 490

89

სოფელ ახოში მცხოვრები ბექა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო

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

ქედის ჰოსპიტალის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 595 29/05/2019 158 158 158

90

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ნარგული ვასაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 597 30/05/2019 175 175 175

91

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ლიზი და მერაბ

მაკარაძეებისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 598 30/05/2019 283.5 283.5 283.5

92

სოფელ გუნდაურში მცხოვრები ამირან ხალვაშისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 599 30/05/2019 500 500 500

93

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ალექსანდრე

ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 600 30/05/2019 190 190 190

94

სოფელ ახოში მცხოვრები მიხეილ დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 601 30/05/2019 428 428 428

95

სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები ლევან ბალაძის

ბოსელის ხანძრის შედეგად დაწვის გამო, ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარების გაწევის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ

71 09 27 603 31/05/2019 1000 1000 1000



96
სოფელ კორომხეთის მცხოვრები ლევან ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 605 31/05/2019 700 700 700

97

სოფელ აქუცაში მცხოვრები ცისმარი ცინცაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ფრანგულ-გერმანული 

ხუჯაძე- გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 606 31/05/2019 600 600 600

98
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები მერაბ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27 607 31/05/2019 546 546 546

99

სოფელ ზედა ბზუბზუში მცხოვრები ნინი მალაყმაძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 623 13/06/2019 80 80 80

100

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრები რუსლან სირაბიძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 624 13/06/2019 380 380 380

101

სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები თამაზ ასამბაძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 625 13/06/2019 200 200 200

102

დაბა ქედაში მცხოვრები ჟუჟუნა შარაძის

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ბადრი 

დიასამიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 626 13/06/2019 600 600 600

103

სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ცისანა ბერიძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 627 13/06/2019 570 570 570

104

სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ლუთბიე ზაქარიაძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 629 13/06/2019 700 700 700



105

სოფელ მერისში მცხოვრები შოთა თურმანიძის მკურნალობისთვის 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 630 13/06/2019 330 330 330

106

სოფელ ბზუბზუშიში მცხოვრები ნუგზარ შოთაძის შვილის გაბრიელ 

შოთაძის მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 631 13/06/2019 150 150 150

107

სოფელ ცხემნაში მცხოვრები როსტომ აბაშიძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 635 17/06/2019 500 500 500

108

სოფელ დანდალოში მცხოვრები შორენა კონცელიძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 636 17/06/2019 294 294 294

109

სოფელ ქვ. ბზუბზუში მცხოვრები ვლადიმერ თავდგირიძის მკურნალობის 

ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 637 17/06/2019 660 660 660

110

სოფელ დანდალოში მცხოვრები ბექა არძენაძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 640 18/06/2019 94.5 94.5 94.5

111

სოფელ აგარაში მცხოვრები ლამზირა გუნდაძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 641 18/06/2019 140 140 140

112

სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები ანდრია და დემეტრე ბალაძეების 

მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 642 18/06/2019 170 170 170

113

დაბა ქედაში მცხოვრები გენადი ზაქარაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის

შესახებ

71 09 27 655 21/06/2019 0 0 0
გაუქმებულია 

ბრძანება

114

დაბა ქედაში მცხოვრები მირზა ნაკაშიძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27 657 21/06/2019 300 300 300



115

დაბა ქედაში მცხოვრები ინგა მანველიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 

2019 წლის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 661 25/06/2019 130 130 130

116

სოფელ წონიარისში მცხოვრები თემურ ბასილაძის მკურნალობის ხარჯის 

ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 662 25/06/2019 1000 1000 1000

117

სოფელ წონიარისში მცხოვრები ლევან ბარამიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 701 01/07/2019 469.75 469.75 469.75

118

სოფელ დანდალოში მცხოვრები ზვიად არძენაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 704 02/07/2019 1000 1000 1000

119

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ლალი სალაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 705 02/07/2019 700 700 700

120

დაბა ქედაში მცხოვრები მაყვალა თურმანიძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 706 02/07/2019 1000 1000 1000

121

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ფადიმე 

შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,რეგიონული ჰოსპიტალი“-ს

ანგარიშზეჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 709 03/07/2019 786 786 786

122

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მალხაზ 

ხარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,თელა“-ს 

ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 716 09/07/2019 364.8 364.8 364.8

123

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები სულიკო 

შერვაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 730 15/07/2019 270 270 270



124

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაკიძეებში მცხოვრები მერი 

დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 731 15/07/2019 692 692 692

125

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ანზორ 

ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის

ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 732 15/07/2019 280 280 280

126

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ლიანა ბერიძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის 

სახელობის ჯანმრთელობის

ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 733 15/07/2019 350 350 350

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ლევან შანიძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

72 09 27
735

17/10/2019
500 500 500

127

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ წონიარისში მცხოვრები 

თემურბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ 

მარინე დევაძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად 

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28 743 22/07/2019 1800 1700 1700

128

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ზურაბ თებიძისათვის 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 744 22/07/2019 500 500 500

129

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ლუიზა 

ვერძაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,რეგიონული ჰოსპიტალი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 745 22/07/2019 700 700 700



130

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ დანდალოში მცხოვრები ლინდა 

მგელაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 746 22/07/2019 220 220 220

131

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცხმორისში მცხოვრები მურად 

სურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 747 22/07/2019 280 280 280

132

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ეთერ 

დავითაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 748 22/07/2019 450 450 450

133

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ლიანა 

ნიგალიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 749 22/07/2019 200 200 200

134

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეებში მცხოვრები მუსტაფ 

ცინცაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 775 24/07/2019 500 500 500

135

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები სოფიკო 

ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კინდ-

სმენა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 785 30/07/2019 800 800 800

136

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები სიმონ 

ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 786 30/07/2019 200 200 200

137

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ლეილა 

ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 787 30/07/2019 600 600 600



138

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები რომან 

ხარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 788 30/07/2019 500 500 500

139

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ხასან 

ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის 

ჰოსპიტალები“-ს ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 789 30/07/2019 154 154 154

140

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნაირა ბასილაძისათვის 

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

ბათუმის რეფერალური

საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 790 30/07/2019 250 250 250

141

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანტაურში მცხოვრები გიორგი 

ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ჰეკატე“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის

შესახებ

71 09 27 791 30/07/2019 960.17 960.17 960.17

142

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები შოთა 

თურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. 

ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკურ საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 835 13/08/2019 177.5 177.5 177.5

143

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები მარინა 

თებიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ 

ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 839 13/08/2019 300 300 300

144

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ნათია 

ჩხაიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კინდ-

სმენა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის
71 09 27 840 13/08/2019 500 500 500



145

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ბარბარე 

ჩხუბაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 841 13/08/2019 260 260 260

146

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანტაურში მცხოვრები ზურაბ 

ფალავანდიშვილისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის

შესახებ

71 09 27 844 14/08/2019 235 235 235

147

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ციალა 

სანიკიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ 

ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 845 14/08/2019 1000 1000 1000

148

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები თენგიზ 

ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ 

ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 846 14/08/2019 300 300 300

149

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ეთერ 

დავითაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 847 14/08/2019 330 330 330

150

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ეთერ 

დავითაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 848 14/08/2019 450 450 450

151

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები როლანდ 

კოჩაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 849 14/08/2019 400 400 400

152

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ზურაბ 

ფარტენაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ააიპ ,,ჯო 

ენის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 860 19/08/2019 500 500 500



153

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები რუსუდან 

ხალვაშისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის

გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 861 19/08/2019 500 500 500

154

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ზოია 

კურცხალიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 862 19/08/2019 500 500 500

155

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში მცხოვრები ნანული 

ხალვაშისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს

ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 922 99/08/2019 150 150 150

156

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები იამზე 

ქარცივაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 923 99/08/2019 400 400 400

157

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები გურამ 

თურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 929 02/09/2019 500 500 500

158

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები მავილე 

გოგუაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ 

ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 930 02/09/2019 280 280 280

159

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები ელზა 

მამუჭაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ 

ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 931 02/09/2019 400 400 400



160

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანში მცხოვრები ნოდარ 

სურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 932 02/09/2019 250 250 250

161

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ჯუმბერ 

ბასილაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი

ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 933 02/09/2019 500 500 500

162

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუჭულაში მცხოვრები სონია 

გორგაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 934 02/09/2019 272.39 272.39 272.39

163

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები ემზარ 

დავითაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს

ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 940 09/09/2019 600 600 600

164

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბარბარე 

კვირიკაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მ. 

იაშვილის სახელობის ბავშვთა

ცენტრალური საავადმყოფოს“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 941 09/09/2019 200 200 200

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები ალიოშა 

დოლიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-

ტე ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
958

18/09/2019
800 800 800

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები 

იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ 

მამუკა ბარამიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
960

19/09/2019
600 600 600



ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები ბადრი 

წითელაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,გლუკოზა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
964

19/09/2019
550 550 550

165

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის მცხოვრები ვარდო ასამბაძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27 993 25/09/2019 300 300 300

166

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ნანი 

შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის პირად 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
997 

26/09/2019
480 480 480

167

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძენწმანში მცხოვრები საბა 

სურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,ევექსის ჰოსპიტალები“-ს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1039

09/10/2019
100 100 100

168

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში მცხოვრები ზინა 

დავითაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1040

09/10/2019
200 200 200

169

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ელენე ბერიძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო 

კორპორაცია ევექსი“-ს ქედის ჰოსპიტალის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1046

09/10/2019
79 79 79

170

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები ხემიდ 

შერვაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრ 2010“ -ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1059

15.10.2019
110 110 110

171

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთში მცხოვრები რევაზ 

ხაბაძისათვისსარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-

ფარმა“-ს ანგარიშზეჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1060

15/10/2019
315 315 315



172

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ანრი 

ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1061

15/10/2019
160 160 160

173

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები მარიამ 

ბალაძისათვისსარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,რეგიონული ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1062

15/10/2019
500 500 500

174

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ვაჟა აბულაძისათვის 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1066

16/10/2019
1000 1000 1000

175

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვაში მცხოვრები ჯამბულ 

აბულაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1067

16/10/2019
600 600 600

176

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ცისანა 

დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1068

17/10/2019
284 284 284

177

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჟუჟუნა 

ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1069

17/10/2019
200 200 200

178

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუჭულაში მცხოვრები ჟუჟუნა 

გორგაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1070

17/10/2019
260 260 260

179

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები რევაზ ბერიძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური 

ჰოსპიტალ მედცენტრი“- ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1073

18/10/2019
560 560 560



180

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვაში მცხოვრები ოთარ 

თურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1074

18/10/2019
500 500 500

181

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები რამაზ 

დოლიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1119

24/10/2019
500 500 500

182

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები დარიკო 

გაბაიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის 

ჰოსპიტალები“-ს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1120

24/10/2019
270 270 270

183

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთში მცხოვრები მართა 

ქობულაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1154

30/10/2019
700 700 700

184

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნკუდაში მცხოვრები მაყვალა 

შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1155

30/10/2019
500 500 500

185

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იოსებ გოჩაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1159

31/10/2019
200 200 200

186

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩეტკიძეებში მცხოვრები აბდულ 

ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1160

31/10/2019
900 900 900

187

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნათელა 

დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, 

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“- ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1179

04/11/2019
140 140 140



188

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ნუგზარ 

ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრ 2010“ -ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1185

05/11/2019
500 500 500

189

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითის მცხოვრები აიშე ჟოჟაძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის 

სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
1186

06/11/2019
500 500 500

190

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის მცხოვრები მურმან 

პაპუნიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს ქედის ჰოსპიტალის ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1187

06/11/2019
250 250 250

191

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნანული შარაძისათვის 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1204

13/11/2019
250 250 250

192

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს მცხოვრები ლილი 

თავდგირიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1205

13/11/2019
700 700 700

193

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები ზაურ 

დუმბაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1206

13/11/2019
399 399 399

194

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ზურაბ 

მამუჭაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1207

13/11/2019
800 800 800

195
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები გურამ ჯაბნიძისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

1208

13/11/2019
150 150 150



196

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბადრი 

ბარამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1211

14/11/2019
560 560 560

197

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები ჯემალ 

ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ,,ყელ-

ყურ ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე ქევანიშვილ“- ის ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1226

20/11/2019
650 650 650

198

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ზურაბ 

მამუჭაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს 

,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს ბათუმის რეფერალური 

საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1230

21/11/2019
700 700 700

199

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ქრისტინა 

ჩხეიძისათვის სარეზერვოფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს 

,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1232

21/11/2019
320 320 320

200

ქედის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები ნური ირემაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,შშმ პირთა სოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1263

25/11/2019
100 100 100

201

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები თამაზ 

ქობულაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბბ-

ბალავარი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
1299

09/12/2019
345 345 345

202

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები 

იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ 

მამუკა ბარამიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1306

12/12/2019
480 480 480



203

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები 

მურმან შავლიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით 

ფ/პ თამაზ შავლიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
1316

17/12/2019
210

X X 94,513.19 93,603.19 93,603.19 Xს უ ლ



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ასიგნებები
11,654,375 12,610,757 11,716,432 -894,325 0.93

01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება
2,221,280 2,126,767 2,115,664 -11,103 1.0

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 552,816 552,816 547,006 -5,810 1.0

01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,545,364 1,545,364 1,541,804 -3,560 1.0

01 03 სარეზერვო ფონდი 95,000 486.81 0 -487 0.0

01 06
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა
28,100 28,100 26,854 -1,246 1.0

01 06 01
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების მომსახურება
28,100 28,100 26,854 -1,246

02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება
63,060 63,060 61,583 -1,477 1.0

02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური
63,060 63,060 61,583 -1,477 1.0

03 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური 

სერვისების განვითარება 5,460,600 6,200,600 5,645,740 -554,860 0.9

03 01
 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,621,890 1,621,890 1,607,984 -13,906 1.0

03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 561,700 561,700 550,582 -11,118 1.0

03 01 02

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, 

მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის 

მშენებლობა

960,190 960,190 958,325 -1,865 1.0

03 01 03 გარე განათების ქსელის გაფართოება 95,000 95,000 94,077 -923 1.0

03 01 05 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 5,000 5,000 5,000 0 1.0

03 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და 

სერვისების განვითარება
1,323,910 1,323,910 1,292,017 -31,893 1.0

03 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის 

მშენებლობა
460,210 460,210 452,581 -7,629 1.0

03 02 01 01

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის 

სისტემის მშენებლობა

122,550 122,550 122,534 -16 1.0

03 02 01 02

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის 

რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი 

ჭების რემონტი)

39,500 39,500 39,486 -14 1.0

03 02 01 03

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის 

სისტემის მშენებლობა

77,400 77,400 77,345 -55 1.0

03 02 01 04

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  

სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის 

რემონტი

44,700 44,700 44,651 -49 1.0

03 02 01 05
სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო 

კაპიტალის შენატანი
15,600 15,600 10,400 -5,200 0.7

03 02 01 06

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის 

მშენებლობა

69,800 69,800 69,800 0 1.0

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის 2019  წლის წლიური                                                                                                 

გადასახდელების  შესრულება 

(ლარებში)



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

03 02 01 07

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ 

სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის 

გამანაწილებლის მოწყობა

43,000 43,000 42,878 -122 1.0

03 02 01 08

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 

მშენებლობა

 (დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფლების

 ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ 

დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

15,600 15,600 14,804 -796 0.9

03 02 01 09

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის 

სისტემის

 მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი 

წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

15,000 15,000 14,215 -785 0.9

03 02 01 10
სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა 

და წყლის სისტემის მოწყობა
12,610 12,610 12,024 -586 1.0

03 02 01 21
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და 

წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
4,450 4,450 4,444 -6 1.0

03 02 02 შპს ქედის წყალკანალი 258,400 258,400 258,399 -1 1.0

03 02 03 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 605,300 605,300 581,037 -24,263 1.0

03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები
2,377,500 2,377,500 2,013,692 -363,808 0.8

03 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, 

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების 

რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

892,000 892,000 878,755 -13,245 1.0

03 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა

800,000 800,000 799,445 -555 1.0

03 03 01 02 სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი 51,000 51,000 49,029 -1,971 1.0

03 03 01 03
დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის                

სახურავის შეცვლა
41,000 41,000 30,281 -10,719 0.7

03 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
664,000 664,000 637,883 -404,270 3

03 03 02 01
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და 

აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
364,000 364,000 360,563 -3,437 1.0

03 03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
300,000 300,000 277,320 -22,680 0.9

03 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, 

ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული 

ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა 

შენახვა

821,500 821,500 497,054 -324,446 0.6

03 03 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 349,000 349,000 295,293 -53,707 0.8

03 03 03 02
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის 

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
262,500 262,500 0 -262,500 0.0

03 03 03 03 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 210,000 210,000 201,760 -8,240 1.0

03 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, 

ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

109,000 109,000 47,705 -61,295 0.4



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

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

2,000 2,000 1,575 -425 0.8

03 04 02
 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
107,000 107,000 46,130 -60,870 0.4

03 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 28,300 28,300 28,159 -141 1.0

03 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა 

საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის 

პროგრამა

6,500 6,500 6,435 -65 1.0

03 05 03 ღვინის ფესტივალი ქედაში 21,800 21,800 21,724 -76 1.0

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 740,000 656,184 -83,816 0.9

04 00  განათლება 1,672,480 1,672,480 1,533,283 -139,197 0.9

04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1,672,480 1,672,480 1,533,283 -139,197 0.9

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 1,397,080 1,397,080 1,356,378 -40,702 1.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების 

კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  

რეაბილიტაცია
275,400 275,400 176,905 -98,495 0.6

04 01 02 01 ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი 128,000 128,000 59,020 -68,980 0.5

04 01 02 02 პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი 141,400 141,400 112,678 -28,722 0.8

04 01 02 03

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში 

ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების 

შეძენა

6,000 6,000 5,207 -793 0.9

05 00
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და 

სპორტი
1,604,900 1,604,900 1,509,579 -95,321 0.9

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 628,790 628,790 576,501 -52,289 0.9

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 183,200 183,200 180,944 -2,256 1.0

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 56,190 56,190 43,525 -12,665 0.8

05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 158,100 158,100 148,999 -9,101 0.9

05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი 

ღონისძიებები
72,600 72,600 72,220 -380 1.0

05 01 03 02 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 85,500 85,500 76,779 -8,721 0.9

05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია
231,300 231,300 203,033 -28,267 0.9

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და 

რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ  და 

დაბა ქედა)           

231,300 231,300 203,033 -28,267 0.9

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 957,000 957,000 918,919 -43,031 5

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 651,200 651,200 620,376 -30,824 1.0

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა 135,300 135,300 128,791 -6,509 1.0

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 81,800 81,800 81,178 -622 1.0

05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, 

მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
88,700 88,700 88,573 -127 1.0

05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 19,110 19,110 14,160 -4,950 0.7



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2019 წლის 

დამტკიცებულ

ი გეგმა

2019 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

05 03 01
 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 

მხარდაჭერა
13,810 13,810 11,256 -2,554 0.8

05 03 02
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 

პროგრამა
5,300 5,300 2,904 -2,396 0.5

06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
632,055 942,950 850,583 -92,367 0.9

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 356,475 356,475 344,227 -12,248 1.0

06 01 01 
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
2,175 2,175 2,144 -31 1.0

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურეობა 119,100 127,100 125,019 -2,081 1.0

06 01 03
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურეობა
143,100 135,100 132,140 -2,960 1.0

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისათვის

91,650 91,650 84,550 -7,100 0.9

06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა
450 450 374 -76 0.8

06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 275,580 586,475 506,356 -80,120 0.9

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის 

ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა

25,200 25,200 23,655 -1,545 0.9

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო 

მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება

25,920 25,920 16,419 -9,501 0.6

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, 

სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის

12,660 12,660 11,080 -1,580 0.9

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 

წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება

60,000 60,000 60,000 0 1.0

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა 

დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება

32,000 32,000 31,750 -250 1.0

06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ 

ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
12,000 12,000 10,670 -1,330 0.9

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის 

პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის 

ხელშეწყობა

14,500 14,500 14,498 -2 1.0

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის 

ა/რ სარეზერვო ფონდი) 

0 310,895.19 309,985 -910 1.0

06 02 09
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული 

სახურავების შეცვლა
28,300 28,300 28,298 -3 1.0

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე 

ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად 

ფინანსური დახმარება

65,000 65,000 0 -65,000 0.0


