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                                                                                                                                დანართი  

 

თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის 2023 წლის  ძირითადი მაჩვენებლები 

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

                                                                                                                                     
                                                                                           ათას ლარში 

 
 

დასახელება  
2021 წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 19 366,0 22 286,2 11 454,1 10 832,1 12 303,7 170,0 12 133,7 

გადასახადები 9 189,0 9 800,0 0,0 9 800,0 10 608,7 0,0 10 608,7 

გრანტები 9 141,6 11 454,1 11 454,1 0,0 170,0 170,0 0,0 

სხვა შემოსავლები 1 035,4 1 032,1 0,0 1 032,1 1 525,0 0,0 1 525,0 

ხარჯები 9 339,6 12 712,9 1 436,8 11 276,1 13 108,8 170,0 12 938,8 

შრომის 

ანაზღაურება 
1 607,9 2 675,4 66,0 2 609,4 3 218,3 66,0 3 152,3 

საქონელი და 

მომსახურება 
1 974,7 2 713,8 1 256,0 1 457,8 1 470,5 0,0 1 470,5 

ძირითადი 

კაპიტალის 

მომსახურება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

პროცენტი 26,3 26,0 0,0 26,0 28,0 0,0 28,0 

სუბსიდიები 4 246,0 5 574,2 88,0 5 486,2 6 576,2 103,0 6 473,2 

გრანტები 29,8 33,9 0,0 33,9 35,1 0,0 35,1 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
930,2 1 184,8 1,0 1 183,8 1 148,0 1,0 1 147,0 

სხვა ხარჯები 524,6 504,8 25,8 479,0 632,7 0,0 632,7 

საოპერაციო 

სალდო 
10 026,4 9 573,3 10 017,3 -444,0 -805,1 0,0 -805,1 

არაფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

10 303,302 12 944,0 11 299,2 1 644,8 589,9 0,0 589,9 

ზრდა  10 385,3 12 989,0 11 299,2 1 689,8 639,9 0,0 639,9 

კლება 82,0 45,0 0,0 45,0 50,0 0,0 50,0 

მთლიანი სალდო -276,9 -3 370,7 -1 281,9 -2 088,8 -1 395,0 0,0 -1 395,0 

ფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

-327,9 -3 422,7 -1 281,9 -2 140,8 -1 447,0 0,0 -1 447,0 

ზრდა 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
0,0 0,0     0,0     

კლება 327,9 3 422,7 1 281,9 2 140,8 1 447,047   1 447,0 

ვალდებულებების 

ცვლილება 
-50,9 -52,0 0,0 -52,0 -52,0 0,0 -52,0 

კლება 50,9 52,0   52,0 52,0   52,0 

საშინაო 0,0 0,0     0,0     

ბალანსი 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  

განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
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  ათას ლარში 

დასახელება 

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

 შემოსულობები  19 448,0 22 331,2 11 454,1 10 877,1 12 353,7 170,0 12 183,7 

 შემოსავლები  19 366,0 22 286,2 11 454,1 10 832,1 12 303,7 170,0 12 133,7 

 არაფინანსური 

აქტივების კლება  
82,0 45,0 0,0 45,0 50,0 0,0 50,0 

 გადასახდელები  20 003,2     25 753,992 12 736,1 13 017,9 13 800,747     170,0     13 630,7     

 ხარჯები  9 339,6 12 712,9 1 436,8 11 276,1 13 108,8 170,0 12 938,8 

 არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
10 385,3 12 989,0 11 299,2 1 689,8 639,9 0,0 639,9 

 ვალდებულებების 

კლება  
50,9 52,0   52,0 52,0   52,0 

 ნაშთის ცვლილება  -327,9 -3 422,7 -1 281,9 -2 140,8 -1 447,0 0,0 -1 447,0 

 
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  12 303,7  ათასი  ლარით: 
                                                                                                              
 

                                                                                                                                                               ათას ლარში 

დასახელება 

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

 შემოსავლები 19 366,0 22 286,2 11 454,1 10 832,1 12 303,7 170,0 12 133,7 

გადასახადები 9 189,0 9 800,0 0,0 9 800,0 10 608,7 0,0 10 608,7 

გრანტები 9 141,6 11 454,145 11 454,145 0,0 170,0000 170,0000 0,0 

სხვა შემოსავლები 1 035,4 1 032,1 0,0 1 032,100 1 525,0 0,0 1 525,0 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 800,0  ათასი ლარით:        
                                                                                                                     ათას ლარში 

დასახელება  

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები  

გადასახადები 9 189,0 9 800,0 0,0 9 800,0 10 608,7 0,0 10 608,7 

ქონების გადასახადი 3 008,7 2 425,0 0,0 2 425,0 2 450,0 0,0 2 450,0 

საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)         

327,8 625,0   625,0 650,0   650,0 

უცხოურ საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა 

მიწისა) 1 911,7 900,0   900,0 900,0   900,0 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწაზე                                            

752,6 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 

იურიდიულ 

პირებიდან 
752,6 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 
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დასახელება  

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები  

გადასახადები 

საქონელსა და 

მომსახურებაზე  

6 180,3 7 375,0   7 375,0 8 158,7   8 158,7 

საყოველთაო 

გადასახადები 

საქონელსა და 

მომსახურებაზე  

6 180,3 7 375,0   7 375,0 8 158,7   8 158,7 

დამატებული 

ღირებულების 

გადასახადი  

6 180,3 7 375,0   7 375,0 8 158,7   8 158,7 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 170. 0 ათასი ლარით:                  
                                                                                                                                  ათას ლარში 

დასახელება  

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსა

ვლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

გრანტები 9 141,6 11 454,1 11 454,1 0,0 170,0 170,0 0,0 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 
9 141,6 11 454,1 11 454,1 0,0 170,0 170,000 0,0 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 

632,9 985,9 985,9 0,0 170,0 170,0 0,0 

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

632,9 985,9 985,944   170,0 170,000 0,0 

ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები 
8 508,7 10 468,2 

10 468,2 0,0 

0,0 

0,0 0,0 

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 

5 261,9 5 442,3 5 442,301   0,0     

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 890,0 890,0 890,0   0,0     

მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხები 

1 127,0 561,7 561,7   0,0     

სპეციალური ტრანსფერი 1 168,5 1 000,0 1 000,0   0,0     

საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული განვითარების 

ფონდი   
2 574,2 

2 574,154   
0,0 

    

დელეგირებით სკოლების 

რეაბილიტაცია 
61,2 0,0     0,0     

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 525,0  ათასი ლარით: 
                                                                                                                       ათას ლარში 

დასახელება  

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

    სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 1 035,4 1 032,1 0,0 1 032,100 1 525,0 0,0 1 525,0 
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დასახელება  

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

    სულ 

სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
71,5 80,0 0,0 80,0 165,0 0,0 165,0 

პროცენტები 1,9       50,0   50,0 

რენტა 69,6 80,0 0,0 80,0 115,0 0,0 115,0 

მოსაკრებელი 

ბუნებრივი 

რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      

55,6 60,0   60,0 70,0   70,0 

შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და 

მართვაში 

(უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 

14,0 20,0   20,0 45,0   45,0 

საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

164,7 80,0 0,0 80,0 60,0 0,0 60,0 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 

164,7 80,0 0,0 80,0 60,0 0,0 60,0 

სანებართვო 

მოსაკრებელი 
90,6 30,0   30,0 5,0   5,0 

ადგილობრივი 

მოსაკრებელი 

დასახლებული 

ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის  

74,0 50,0   50,0 55,0   55,0 

ჯარიმები, სანქციები 

და საურავები  
494,5 872,1   872,1 1 300,0   1 300,0 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებულ

ი შემოსავლები (წინა 

წელს გადარიცხული 

და მიმდინარე წელს 

უკან დაბრუნებული 

სახსრები) 

304,7 0,0     0,0     

 
 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  13 108,8  ათასი ლარით: 
                                                                                                                               ათას ლარში 

დასახელება 

2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის გეგმა  2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

ხარჯები 9 339,6 12 712,9 1 436,8 11 276,1 13 108,8 170,0 12 938,8 

შრომის 

ანაზღაურება 
1 607,9 2 675,4 66,0 2 609,4 3 218,3 66,0 3 152,3 

საქონელი და 

მომსახურება 
1 974,7 2 713,8 1 256,0 1 457,8 1 470,5 0,0 1 470,5 

პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სუბსიდიები 26,3 26,0 0,0 26,0 28,0 0,0 28,0 

გრანტები 4 246,0 5 574,2 88,0 5 486,2 6 576,2 103,0 6 473,2 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
29,8 33,9 0,0 33,9 35,1 0,0 35,1 

სხვა ხარჯები 930,2 1 184,8 1,0 1 183,8 1 148,0 1,0 1 147,0 
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მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 589,9 ათასი ლარით. მათ შორის, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 639,9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 50,0 

თასი ლარით: 
                                                                                                                                                                 ათას ლარში 

პროგრ. კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით 
2021 წლის 

ფაქტი 

2022  წლის 

გეგმა  

2023 წლის 

პროექტი 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულება  10,8 241,9 34,9 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
10,8 241,9 34,9 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება  10 065,9 11 615,9 505,0 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  9 362,3 9 136,0 300,0 

02 02  წყლის სისტემის განვითარება  65,1             64,0 130,0 

02 03  გარე განათება  0,0 0.0 0.0 

02 05  კეთილმოწყობა  3,9 1 849,4 60,0 

02 09  სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა  634,6 566,7 15,0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  50,8 25,1 0,0 

03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 50,8 25,1 0,0 

04 00 განათლება  233,0 808,5             20,0 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  53,1 15,3 5,0 

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა  
          14,6 653,4 10,0 

04 04  სკოლების რეაბილიტაცია  14,6 653,4 10,0 

04 06   სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი) 0,0 0,0 0,0 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 11,6 267,5 77,0 

05 01  სპორტის სფეროს განვითარება  0,6 239,7 60,0 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება  11,1 26,0 17,0 

05 03 
მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების 

ხელშეწყობის პროგრამა 
0,0 0,0 0,0 

05 05  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 0,0 0,0 0,0 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 13,2 30,2 3,0 

06 01 01   
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფა  
3,2 0,0 0,0 

06 02   
ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა აღჭურვა 
8,0 13,0 0,0 

06 03   სოციალური დაცვა            2,0 17,2 3,0 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 385,3 12 989,0 639,9 

 
ათას ლარში 

დასახელება  
2021 წლის 

ფაქტი 

2022  წლის 

გეგმა  

2023 წლის 

პროექტი 

 არაფინანსური აქტივების კლება  82,0 45,0 50,0 

 ძირითადი აქტივები  55,4 20,0 30.0 

 არაწარმოებული აქტივები  26,6 25,0           20,0 

 მიწა  26,6 25,0           20,0 

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 

შემდეგი რეადაქციით: 
 ათას ლარში 

 

                                                                 

ფ
უ

ნ
ქც

ი
ო

ნა
ლ

უ
რ

ი
 

კო
დ

ი
 

                      დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა  2023 წლის პროექტი  

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 

მომსახურება 
2 376,5     4 255,9     4 883,8     

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

2 376,5     4 255,9     4 883,8     

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 
2 350,2     4 190,9     4 675,8     
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ფ
უ

ნ
ქც

ი
ო

ნა
ლ

უ
რ

ი
 

კო
დ

ი
 

                      დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა  2023 წლის პროექტი  

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 26,3     65,0     208,0     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 10 718,3     10 546,4     495,0     

70421 სოფლის მეურნეობა 0,0     0,0     10,0     

7045 ტრანსპორტი 10 718,3     10 546,4     485,0     

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 10 718,3     10 546,4     10 718,3     

705 გარემოს დაცვა 1 130,0     1 399,8     1 546,7     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება 
1 130,0     1 399,8     1 546,7     

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 626,1     2 285,8     565,0     

7061 ბინათმშენებლობა 261,0     75,8     120,0     

7063 წყალმომარაგება 133,8     78,5     130,0     

7064 გარე განათება 227,4     282,0     255,0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 
3,9     1 849,4     60,0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 160,2     218,2     228,0     

7072 ამბულატორიული მომსახურება 9,0     21,0     8,0     

70721 
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული 

მომსახურება 
9,0     21,0     8,0     

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 151,2     197,2     220,0     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 299,9     1 895,7     1 879,3     

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 375,9     730,7     650,0     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 821,2     1 018,2     1 112,8     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
59,0     76,8     84,5     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 
43,9     70,0     32,0     

709 განათლება 2 441,7     3 521,0     2 550,0     

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 545,7     2 396,6     2 210,0     

7092 ზოგადი განათლება 784,4     948,2     125,0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 784,4     948,2     125,0     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

განათლების სფეროში 
111,5     176,2     215,0     

710 სოციალური დაცვა 1 199,5     1 579,2     1 600,9     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სოციალური დაცვა 
498,4     562,3     578,0     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 463,0     509,3     498,0     

71012 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 
35,4     53,0     80,0     

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,5     4,0     3,0     

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 4,4     8,0     30,0 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 371,8     572,2     428,9     

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 162,9     158,7     150,0     

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც 

არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 
11,8     13,0     21,0     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 
148,7     261,0     390,0     

  სულ 19 952,2     25 701,9     13 748,7     

 
მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 1 395,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  

- 805,1  ათასი ლარით: 
 
ათას ლარში 

                                                                დასახელება  
2021 წლის 

ფაქტი 

2022 წლის 

გეგმა  

2023 წლის 

პროექტი  

 საოპერაციო სალდო  10 026,4 9 573,3        -   805,1 

 მთლიანი სალდო  - 276,9 - 3 370,7         - 1 395,0 

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
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ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 1 447,0 ათასი ლარით: 
                    ათას ლარში 

დასახელება  
2021 წლის 

ფაქტი 

2022 წლის 

გეგმა  

2023 წლის 

პროექტი  

ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 327,9 - 3 422,7 - 1 447,0 

 ზრდა  0,0 0,0 0,0 

 კლება  327,9 3 422,7 1 447,0 

        ვალუტა და დეპოზიტი     

 ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე 

არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.  

 

 მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,0 ათასი ლარი ოდენობით. 

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული 

სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) 

შეადგენდა  534 811  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო   356 455 ლარი და   

პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების 

შესაბამისად. მიმდინარე წლის 10 ნოემბრის მდგომარეობით  სულ დაფარულია დაფარულია 335,2 

ათასი ლარი, აქედან    182,7     ათ. ლარი  სესხის და  152,5  ათ. ლარი პროცენტის სახით.     

თავი II.ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, 

პროგრამები, ქვეპროგრამები 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 060,0  ათასი 

ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების 

და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                                                      
ათას ლარში 

 

პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023  წლის პროექტი 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება  1 060,0     

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  470,0     

02 01 01  გზების კაპიტალური შეკეთება  250,0     

02 01  02 გზების მიმდინარე შეკეთება  120,0     

02 01  04 ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია   50,0     

02 01 05   მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 50,0     

02 02  წყლის სისტემის განვითარება  130,0     

02 02 01   სასმელი წყლით უზრუნველყოფა    130,0     

02 02 02  
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების 

მოწყობა) 
0,0     

02 03  გარე განათება  255,0     

02 03 01   გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია 255,0     

02 03 02   გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 0,0     

02 04 მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია 120,0     

02 05  კეთილმოწყობა  60,0     

02 05 02   სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა 0,0     

02 05 03   კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 60,0     

02 09 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 15,0     

02 10 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა 10,0     
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საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-

კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან  მუნიციპალიტეტის საკუთარი 

სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის 

საფარისაგან გაწმენდა- მიმდინარე შეკეთება; ასევე  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით 

განხორციელდება  საგზაო ნიშნების შეძენისა  და უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით სხვადასხვა 

ღონისძიებების დაფინანსება  
                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გზების კაპიტალური შეკეთება  

დაფინანსება  

ათას ლარებში 

02 01 01 250,0       

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია  რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების 

თანადაფინანსება.პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება გარდამავალი პროექტების 

თანადაფინანსება, 

მიზანია, მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების 

ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა 

 

 
                                                                                                                                     ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გზების მიმდინარე  შეკეთება  

დაფინანსება  

ათას ლარებში 

02 01 02 120,0       

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორხაზოვნება და 

მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.  ლოკაციების შერჩევა 

განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი 

გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
კარგად მოვლილი რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მოწესრიგებული მიმოსვლა 

                                                                                                                                  ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია  

დაფინანსება  

ათას ლარებში 

02 01 04 50,0    

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  

დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდ-ბოგირები. მოწესრიგებული მიმოსვლა 

                                                                                                                                   ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

დაფინანსება  

ათას ლარებში 

02 01 04 50,0    

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები 

მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის 

ცენტრებამდე.  ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-

კიცხი -ფარცხნალი, ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური და ხარაგაული-მოლითი-ხარაგაულის 

მიმართულებები. მომდევნო წლებში მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად 

დაემატება ახალი რეისები. 
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მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და 

მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად   

                                                                                                                                     ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
წყლის სისტემის განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02  130 ,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა  20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი 

წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის 

მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ 

ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: 

მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა. ამორტიზებული და 

დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის 

ახალი ტუმბოების შეძენა.საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა.  

.ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. 

შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა 

მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში 

მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი 

პროექტი.  

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება  

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; 

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი 

გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას  დროულად. 

 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი პროექტი 

მოსალოდნელი შედეგი ყველა ოჯახს მიეწოდებოდეს სასმელი და ტექნიკური   წყალი 

 

 

                                                                                                                                     ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 01 130,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა  20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი 

წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის 

მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში 

შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და 

ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: 

მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა. ამორტიზებული და 

დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის 

ახალი ტუმბოების შეძენა.საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა.  

.ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. 

შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა 

მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში 

მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. 

   

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება  

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; 

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი 

გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას  დროულად. 

მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
ყველა ოჯახს მიეწოდებოდეს სასმელი და ტექნიკური   წყალი 

                             
                        ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 01 255.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

ქვეპროგრამის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ 
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აღწერა და მიზანი ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა.ღამის განათების ქსელებით 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების 

ცენტრალური უბნები, დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩების 

მოედნების,პარკებისა და სკვერების დაახლოებით 80%.დაბა ხარაგაულში განთავსებულია 850 

ლამპიონი,სხვა დასახლებულ ერთეულებში  განთავსებულია 2730 ლამპიონი.გარე განათების 

მთლიანი სიგრძე შეადგენს 125 კმ-ს. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა. მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში 

მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და 

კომფორტული გადაადგილებისთვის 

                                                                                                         ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 04 120.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე 

სახურავების რეაბილიტაცია 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება 

 
                                                                                                         ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 05 

05 
50.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულისა და სოფლის ცენტრების  ტერიტორიაზე 

პარკებისა და სკვერების, დასასვენებელი გარემოს რებილიტაცია, ახლის მოწყობა და საბავშვო 

ატრაქციონების განლაგება    

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი პროექტი  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესება 

 
                   ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება 

კოდი სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროექტები  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 15,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, 

წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება. ასევე წინა წლებში 

მოწყობილი ინფრასტრუქტურის დენის წყაროზე დაერთების სამუშაოების დაფინანსება . 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯებესებული სოციალურ 

ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

  მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  

1 546,7   ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში  

დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი  

შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 
                                                                                                                  ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2023  წლის 

პროექტი  

 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა  1 546,7     

 03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  1 309,5     

 03 02  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  219,2     

 03 04  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები  18,0     
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                                                                                                                  ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

 03 01 1 309,5 

პროგრამის 

განმახორციე

ლებელი  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტეის 

ტერიტორიაზე წარმოქმნილი  ნარჩენების შეგროვება,ტრანსპორტირება და განთავსება 

ნაგავსაყრელზე. დაბის,პატარა ხარაგაულისა და სოფლების ტერიტორიული ერთეულის 

ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების,სკვერების,გაზონების ,საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა და შეგროვება დაბასა და პატარა ხარაგაულში 

მცხოვრები   3426   კომლიდან და  მუნიციპალიტეტის 19 ტერიტორიულ ერთეულის 

მოსახლეობიდან. ასევე   ნარჩენების გატანა კომერციული  სტრუქტურებიდან,  სულ 250-მდე 

ობიექტიდან.   

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

    პროგრამის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს წყალანირების ჯგუფი .რომელიც ემსახურება 

დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების ,როგორც 

დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრას,ასევე მცირე ზომის ახალი საკანალიზაციო სისტემის 

მოწყობას.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

სანიაღვრე არხების გაწმენდას წელიწადში 2ჯერ მაინც ,შემოდგომასა და გაზაფხულის 

სეზონზე,ასევე ახალი არხების მოწყობას საჭიროების მიხედვით. აღნიშნული პროგრამის 

ფარგლებში ა(ა)ი.პ-ს წესდებით განსაზღვრული აქვს ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის მთელ 

ტერიტორიაზე ცენტრალური, სასოფლო და საუბნო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.ასევე 

მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნულ გზებზე ჩამოშლილი მიწისა და ქვა-ღორღისაგან 

გაწმენდა.რომელსაც ემსახურება 1(ერთი)ერთეული გრეიდერი,ერთი თვლებიანი ტრაქტორი და 

საჭიროების შემთხვევაში სხვა ტექნიკის დაქირავება. 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და უზრუნველყოფილია 

დასუფთავების სერვისების ეფექტური მართვა. 
 

                                                                                                                            ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 219,2  

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ერთწლიანი ყვავილებისა და სხვადასხვა 

მრავალწლიანი ნარგავების დარგვის ღონისძიებები.მოეწყობა მწვანე საფარი.დაირგვება 2000 

ერთეული ერთწლიანი ყვავილის 300 ერთული სხვადასხვა მრავალწლიანი ხე-ბუჩქების 

დარგვა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა  

                                                                                                                            ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 04  18,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და  

კეთილმოწყობისგაერთიანება" 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ერთეულებში მყოფი მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში 

განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ 

ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან 

საჭდით („ბირკით“) ; 

პროგრამის მიზანი: მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი  ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის 

სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით.  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის 

შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ  არეალში ან 

პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; 

 მუხლი 15. განათლება 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 550,0 ათასი ლარი.  

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების  

მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
                                                                                                                                                    ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ ა 2023 წლის პროექტი 

04 00 განათლება  2 550,0     
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პროგრამული 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ ა 2023 წლის პროექტი 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  2 200,0     

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  10,0     

04 03  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  0,0     

04 04  სკოლების რეაბილიტაცია  10,0     

04 05  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) 115,0     

04 06   სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა  (მოსწავლეთა სახლი) 215,0     

                                                                                                                      ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  

კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 01 2 200,0  

პროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ.  სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანიასკოლამდელი ასაკია ბავშვთა 

ჰარმონიული განვითარება და სკოლისათვის მომზადება.ის ითვალისწინებს ბავშვის 

ინტელექტუალური, ფიზიკური განვითარების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი 

უნარების ფორმირებას. ხელს უწყობს ინდივიდიალური და ესთეტიკური გემოვნების 

აღზრდას.   2023 წლისათვის ხარაგაულის მუნციპალიტეტის სკოლამდელ 

დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი 523 

აღსაზრდელით და სკოლისათვის მზაობის 1 ჯგუფი. დაერთიანებაში 2023 წელს 

დასაქმებული იქნება 279 თანამშრომელი. დასაქმებულ თანმშრომელთა შორის 22 

მამაკაცია  დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე.          პროგრამის მიზანია 

სტანდარტების შესაბამისად სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით კვებით უზრუნველყოფა. 

აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, 

შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა-განვიტარება. პერსონალის შრომითი პირობების 

გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება.სახანძრო უსაფრთხოებისა და ჰიგიენური 

ნორმების დაცვა. აღმზრდელების კვალიფიკაციის დონის შსწავლა გაანალიზება 

საჭირო კურსების მომსახურების შესყიდვა. სამზარეულებისა  და საწყობების 

შესაბამისად მოწყობა, მზარეულების გადამზადება. ახალი და მაღალი ხარისხის 

აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს დაცვა. 

მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი 

აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების 

ჰარმონიული განვითარებისთვის 

                                                                                                                                               ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 02 10,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური  

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური        

მოსალოდნელი 

შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის 

მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე 

პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად  და სააღმზრდელო ადგილების 

დასამატებლად.   

                                                                                                            
        ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება 

კოდი 
სკოლების რეაბილიტაცია  

დაფინანსება ათას ლარში 

04 04 10.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ 

კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც 

თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მ. შ. 

საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი სახრების დაფინანსებით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები 

 
 
 
 
 
ათას ლარში 
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პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  

(სკოლა-პანსიონი) 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 05 115.0 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას 

ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 

448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  

  ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის 

განსახორციელებლად, პანსიონში ღამეს ათევს  12 მოსწავლე. მათ შორის არიან უკიდურესად 

გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები .  საჯარო სკოლის 48 

თანამშრომელიდან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, 

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 

რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში 

დამრჩენი 12 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც საშუალებას გვაძლევს 

სკოლის ყველა  მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს.  ბავშვებს რეგულარულად უტარდებათ  უფასო 

სამედიცინო გამოკვლევა,  სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები 

სწავლობენ:    სტილისტის პროფესიას, კერვას,  კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს .  

დაცულია  მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე 

თანაბრად გადაინაწილებს სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა. 

აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები ხმარდება არამარტო სკოლის 

შიგნით არსებულ სასკოლო საზოგადოებას არამედ მთლიანად თემს, რაც მნიშვნელოვანია 

დემოკრატიული და  აქტიური მოქალექეების ჩამოყალიბებისათვის. 

მოსალოდნელ

ი შედეგი 
პანსიონური ტიპით მომსახურეობის გაუმჯობესება 

                                                                                          ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა                                      

(მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 06 215.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-

მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, 

ლიტერატურული თეატრის , ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და 

საკრავების, საესტრადო სიმღერის,  საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, 

აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან  

არსებული მუკალური სტუდია „ჰარმონია. წრეებში ბავშვები გაერთიანებული არიან 

თავისის სურვილის მიხედით.     მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიზანია  ხელი 

შეუწყოს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შემეცნებით 

საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების და 

თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. მისი უმთავრესი მიზანია პიროვნების 

ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული 

არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მოზარდთა  საზოგადოებაში 

ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო- 

სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად 

პარტნიორული პროექტების განხორციელება.  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

 მეტი მოზარდის ჩართულობა, წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები, თავისუფალი 

დროის შინაარსიანად გამოყენება. 

  მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების 

წრეში. 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღ 

ვროს 1 879,3  ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის  

ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამებისმიზნები და მოსალოდნელი  

შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
ათას ლარში 
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პროგრამული 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2023  წლის პროექტი 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 879,3     

05 01  სპორტის სფეროს განვითარება  650,0     

05 01 01 სპორტული ღონისძიებები 10,0     

05 01 02  სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა  580,0     

05 01 03 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა 60,0     

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება  1 112,8     

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  1 102,8     

05 02 01 01  სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა 180,0     

05 02 01 02 კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა  900,0     

05 02 01 03 ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა 22,8     

05 02  02  კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება  10,0     

05 03 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა 84,5     

05 04   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  0,0     

05 05  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 20,0     

                                                                                                                                                              ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01  10,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული 
განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის 
მემკვიდრეობითობის      უწყვეტობის      შენარჩუნება;   სპორტის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა;  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;  ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების 

გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; 

სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება; რესპუბლიკურ და საერთაშორისო 

ტურნირებში მონაწილეობა; ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები; 

                                                                                                                                                    ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 02 580.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

წლის განმავლობაში სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: 

ფეხბურთი (95 ბავშვი);  კალათბურთი (95ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (14ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (14ბავშვი);  

ძიუ-დო (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (18ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული 

ჭიდაობა (18 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (48ბავშვი); სპორტული კარატე (22ბავშვი); 

მკლავჭიდი (18ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, 

ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე,მათ 

შორის 61 არის გოგო და389 არის ბიჭი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში    4-ჯერ. 

სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 72 ადამიანი,  15 ქალი და 57 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან  

45ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად 

გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც 

საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და 

სპორტსმენთა  მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.   სპორტისა და შიდა ტურიზმის 

ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, 

ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება 

განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და 

ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი.                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის მიზანია:ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის 

ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების 

წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და 

პოპულარიზაცია,ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა.                                                                                                

 - უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;                                                                                                                 

 - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;                                                                  

 -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური 

შესაძლებლობები;         

 - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება      

 -ანდრიაობის ღონისძიება                                                                                                                                                                                                          

- ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება           

მოსალოდნელი 

შედეგი 

უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები 

გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისათვის. სპორტული ცენტრი 

მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია 

ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია 
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სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები  თითოეული მოზარდისათვის   

და მიმდებარე  რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი 

ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.  

                                                                                                                                                                             ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა, აღღურვა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 03 60.0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ორი პროექტი 

კერძოდ,  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნები 

 

                                                                                                                                                                    ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
     სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 01 01  180.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააპი  ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო 

სკოლა 

სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური 

გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით 

სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 მავშვი.  სკოლაში 

დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 16 

თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 148000 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ 

ინსტრუმენტული ბენდი. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია :  შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული 

მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული 

ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში 

როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში 

ფუნქციონირებს შეუფერხენლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები 

მონაწილეობენ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, 

ასევე ქვეყნის მაშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

                                                                                                                                          ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
     კულტურისა და ხელოვნების ხელშწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 02 01 02  900,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი: კულტურული და სახელოვნებო 

ჯგუფების  ხელშეწყობა;  მივიწყებული   ფოლკლორული  სიმღერებისა და ცეკვების  

აღდგენა  და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება მხატვრული კანონებისა და 

კუთხური თავისებურებების გათვალისწინებით;  სახელოვნებო  ნიჭით  დაჯილდოებული  

პირების გამოვლენა;  ღვაწლმოსილი  ხელოვანი  ადამიანების  წარმოჩენა; ლიტერატურულ-

თეატრალური  წარმოდგენების გამართვა; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და 

განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური 

წარმოდგენების გამართვა; მხატვრების  ექსპოზიციების  და თემატური გამოფენების 

მოწყობა; სახვითი ხელოვნების განვითარება, საბიბლიოთეკო მომსახურების ხარიხსის 

ამაღლება, მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მოსწავლე- ახალგარდობის ცნობიერების 

ამაღლება.  

       კულტურის და ხელოვნების ცენტრი  მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით: 
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 

ცენტრალური, 1 საბავშო, 1 პატარა ხარაგაულისა და 22 სასოფლო განყოფილება. ბიბლიოთეკები 
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ეწევა როგორც წიგნით მომსახურებას ასევე საინფორმაციო მომსახურებას.   წიგნადი ფონდი 

ჯამში შეადგენს 196590 ერთეულს, მკითხველთა ოდენობა შეადგენს 4740.  დასაქმებულია 40 

თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოთი.   უდიდესია ბიბლიოთეკების  როლი  საზოგადოების  ინფორმირებულობის,  

მეცნიერების,  კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ბიბლიოთეკა 

ატარებს   სხვადასხვა   ინტელექტუალურ   ღონისძიებას: აწყობს   ავტორების შემოქმედებით 

საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, 

მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით 

ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს  საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს 

ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.  

ინოვაციების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 180 მდე  ადამიანი. დაინტერესებულ პირებს სურვილის შემთხვევაში აქვთ 

შესაძლებლობა შეისწავლონ  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ასევე ,,ლეგო რობოტების ‘’ აწყობა 

და პროგრმირება. ინოვაციების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინოვაციებისა 

და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ტექნო-პარკთან.  

შშმ პირთა რესურცენტრი უკვე მე-5 წელია არსებობს კულტურის და ხელოვნების ცენტრის 

ბაზაზე. ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, რომლებიც  პროექტში ჩართულები 

არიან როგორც დაბა ხარაგაულიდან ასევე სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შესაძლებლობა აქვთ 

შეისწავლონ ბრაილის შრიფტით ბეჭდვა, აითვისონ ადაპტირებული კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები, შეისწავლონ სამაგიდო თამაშები და ა.შ. პროექტი შესაძლებლობას აძლევს 

ბენეფიციარებს საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. 

  ადგილობრივი    მუზეუმები    -    ხელს    უწყობენ    ახალგაზრდებში    ინტერესების   

გაღვივებას ზოგადად ეროვნულიფასეულობების, ისტორიული ძეგლებისა და ჩვენი 

კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს 

მუნიციპალიტეტში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში. 

ექსპონატების რაოდენობა შეადგენს 10998 ერთეულს, ვიზიტორთა რაოდენობა - 836. მუზეუმი 

ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძებებს: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე 

გიდები, პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", შემოდგომა 

იმერეთში,  ევროპის მემკვიდრეობის დღეები,  ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის 

ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების ღამე, 

ეროვნული სამოსის დღე   და ა.შ 

 ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. 

თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებს  ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საფესტივალო ჩვენებებში. 

იგეგმება  2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა, სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი 

გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 

სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. აღსანიშნავია ყველა ასაკის  ხარაგაულელი 

მაყურებლის სიყვარული და ინტერესი სპექტაკლების მიმართ.  

რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი დიდი პოპულარობით სარგებლობს 

როგორც მუნიციპალიტეტში, ისე მის გარეთ. დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 

სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული 

სამხატვრო - მუსიკალური პლენერ ,,გამა"-ს და ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი"-ს 

გამართვა აღსანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები იმართება როგორც 

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. 

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი 

ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ  ფოლკლორულ  ფესტივალებსა  და  

კონკურსებში,  აწყობენ  გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ  გასვლით    კონცერტებს    

ხარაგაულის     რეგიონის    სხვადასხვა სოფლებში.  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების 

საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, 

შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია 

თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და მუნიციპალიტეტში სამუზეუმო 

საქმიანობის პოპულარიზაცია,  უზრუნველყოფილია კულტურული   მემკვიდრეობის   უძრავი   

და   მოძრავი   ძეგლების შენარჩუნება    და   პოპულარიზაცია;    მოწესრიგებულია    

კულტურული    მემკვიდრეობის ძეგლების   აღრიცხვიანობა   და   ხელშეწყობილია   

მონუმენტური   სახვითი   ხელოვნების ძეგლების განთავსება, უზრუნველყოფილია   

ბიბლიოთეკების   უწყვეტი   ფუნქციონირება   და   ელექტრონული ბიბლიოთეკების   

განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი  ლიტერატურის  პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო  წიგნადი  

ფონდის  განახლება და წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად 

მცხოვრები მოსახლეობისთვის. 

                                                                                                                                                                                 ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა   

დაფინანსება  

ათას ლარებში 

05 02 01 02 22,8 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი  



17 
 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს 

სორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა 

ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის 

უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ 

უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის 

დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების 

გადამზადება სპეციალური პროგრამით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის 

სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. 

                                                                                                                                                                                ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 02 10,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე 
ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-
შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და 
ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; 

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით 

ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. 

მოსალოდნელი  

შედეგი 

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების 

ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი 

შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში 

ჩართულობის ზრდა; 

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; 

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   

შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  

მოტივაცია.  

                                                                                                                                                                                    ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების 

ხელშეწყობის პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარებში 

05 03 84,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი" 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის  მიზანია ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობის  

განხორციელებაში  მოსახლეობის  ჩართულობის  გაზრდა.  საცნობარო  და  სხვა  სახის  

საგამომცემლო  საქმიანობის  ხელშეწყობა.   გაზეთ   ,,ახალ  ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა  

და  მასალების  განთავსება,  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ნორმატიული  სამართლებრივი  

აქტების  გამოქვეყნება. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ბეჭდური  გამოცემის  საშუალებით  უზრუნველყოფილია  მოსახლეობის  ინფორმირება  

მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის,  დაგეგმილი  და  განხორციელებული  პროგრამების  

შესახებ.  

                                                                                                                                                                                    ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

ათას ლარებში 

05 04 20,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს 

შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება 

გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს     

მოსალოდნელი 

შედეგი 

რელიგიურ ორგანიზაციათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფა.  

                                                                                                                                                                                   

    ათას ლარში 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   

დაფინანსება 

ათას ლარებში 

05 05 12.0 
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ქვეპროგრამის 

განმახორციელებე

ლი სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური  

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი   შესაძლებლობების  სწორად 

გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი 

ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და 

წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების 

განვითარება ,თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური  ხელოვნებისადმი 

ინტერესის გაღვივება. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

 ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი 

საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ 

საქმიანობაში  

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 

განისაზღვროს 1 828,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის 

პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და 

მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
                                                                        ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

2023 წლის 

პროექტი 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,828.9     

06 01  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა  
220.0     

06 02   ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა 8.0     

06 03   სოციალური დაცვა  1,600.9     

06 03 01    სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა  470.0     

06 03 03    შშმ პირთა დახმარების პროგრამა 80.0     

06 03 04    ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 186.0     

06 03 05    ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება 28.0     

06 03 06    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა 45.0     

06 03 07    მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა 8.0     

06 03 08    მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა 30.0     

06 03 09    ყოველთვიური დახმარების პროგრამა 60.0     

06 03 10    
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა 

დახმარების პროგრამა 
8.5     

06 03 11    ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 3.0     

06 03 12    სადღესასწაულო დღეების დახმარება 70.0     

06 03 13    
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურეობის  პროგრამა  
20.0     

06 03 14    
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების 

პროგრამა 
27.4     

06 03 15    ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა 24.0     

06 03 16    გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა 1.0     

06 03 17    
სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი 

პირობების მქონე ოჯახების დახმარება 
150.0     

06 03 18    უფასო სასადილო 210.0     

06 03 19    
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით 

უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა 
80.0     

06 03 20    გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა 30.0     

06 03 21    ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება  20.0     

06 03 22    არასრულწლოვანთა დახმარება 50.0     

                                                                                                                                                                                                  
 ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 01  220,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი  
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პროგრამის აღწერა 

პროგრამის მიზანი 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი 

ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად 

გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ 

პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და 

რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების 

უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) 

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების 

პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის 

ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და 

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში 

ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ 

დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული 

ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით 

განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული 

მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო 

მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური 

კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული 

უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი 

ქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) 

(მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2(კოვიდ-19-ის 

დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა) 

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.   

მოსალოდნელი შედეგი 
უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული 

გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია. 

                                                                                                                                                                                 ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების 

რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 02 8.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო 

ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე 

ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების 

გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი 

ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა 

მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საექიმო ამბულატორიების 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტით აღჭურვა და  სოფლის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით 

დახმარების ქვეპროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 01 470.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

 ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევისა და მომსახურების დაფინანსება. 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:  

ა)ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 

ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში 

დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე; 

ბ)სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება 500 ლარამდე; 

გ)იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით 

უზრუნველყოფა 3000 ლარამდე; 

დ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის 



20 
 

დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; 

ე) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის 

დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;  

ვ) ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური 

ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; 

ზ)ერთჯერადი დახმარება 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე 

ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ 

აღემატება 100001-ს. 

ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო სერვისებზე მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა  

მოსალოდნელი შედეგი 

ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის მიღწევა, მათ შორის ფინანსური 

რისკებისგან დაცვა, ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების  და მედიკამენტების 

მისაწვდომობა  

                                                                                                                                                                                      ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

შშმ პირთა დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 03  80,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით 

მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირების კოხლეარული იმპლანტის აპარატის 

შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. ქვეპროგრამის 

ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის  და/ან 

პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების 

ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 2. 0-18 წლამდე 

ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის 

თანადაფინანსება  1200 ლარის ფარგლებში.  3. შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს 

მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 50 

ლარის ოდენობით.4.  აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების 

დიაგნოსტიკის დაფინანსება.  5.  შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების 

მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.) 

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი  სოციალური, 

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, 

მოსალოდნელი შედეგი 
ფუნქციური დამოუკიდებლობის ზრდა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, შშმ 

ბავშვთა ჯანდაცვის ძირითადი სერვისების  და მედიკამენტების მისაწვდომობა  

ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 04  186.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს 

გასაჭირს,  ფინანსურ დახმარებას.  

დახმარების ოდენობა  განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა. 

ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების 

დახმარება  

მოსალოდნელი შედეგი 
უკიდურეს გასაჭირში მყოფი მოქალეების ფინანსური  მდგომარეობის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა  

                                                                                                                                                                                   ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ლეიკემიით დაავადებულთა და 

დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 05 28,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, 

ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  

დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, 

მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ 

დახმარებას.ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის 

პაციენტების ხელშეწყობა   

მოსალოდნელი შედეგი 
დიალიზზე მყოფი პირების და ლეიკემიით დაავადებულთათვის  სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა. 
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                                                                                                                                        ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების 

ქვეპროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 06 45.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს 

და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება 

წელიწადში ერთხელ  თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით  

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება  

მოსალოდნელი შედეგი 
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  

ხელშეწყობა.  

ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი მარტოხელა მშობლების დახმარების 

ქვეპროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 07 8,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა 

მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი 

შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 50 ლარით. 

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა  

მოსალოდნელი შედეგი 
მარტოხელა მშობლების  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  

ხელშეწყობა და მათი ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა 

                                                                                                                                        ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი მარჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული 

ახალგაზრდების დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 08 30.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა:  

1. 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს 

ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. 

2. ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების 

ფინანსური დახმარება. 

 დახმარება განისაზღვრება თვეში 50  ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის 

ასაკამდე პირზე. 

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე ჯგუფის ახალგაზრდების დახმარება. 

მოსალოდნელი შედეგი 
21 წლამდე ასაკის მაჩენალდაკარგული და რეინტეგრირებული ახალგაზრდების 

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

                                                                                                                                   ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 09 60,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან:  

1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები;  

2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები;  

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.   

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამის მიზანია აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო 

ფინანსური დახმარება 

მოსალოდნელი შედეგი 
აღნიშნული კატეგორიის   ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა 

კომუნალური და სხვა  გადასახადების  უზრუნველყოფისთვის 

 

 
ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში 

დაღუპული ოჯახების დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 10 8.5 
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პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება 

,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 

მუხლის კრიტერიუმები.2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის 

დახმარება.ქვეპროგრამის მიზანია გმირების ოჯახების თანადგომა 

მოსალოდნელი შედეგი 
 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა საფლავების 

მოვლა-პატრონობა და მათი ოჯახების თანადგომა   

                                                                                                                           ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 11 3,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის 

ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ  1000  ლარის ოდენობით 

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა 

მოსალოდნელი შედეგი ხანდაზმულთა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა 

                                                                                                          ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სადღესასწაულო დღეების დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 12 70.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა 

მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის 

აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 

ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას 

დაზარალებულებს _ 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. 

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 200 ლარით. 

აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 200 ლარით. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია                                                                                                             

ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და 

საჩუქრების შეძენა.       საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება 

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.                                                                                                                             

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  

მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა  

მოსალოდნელი შედეგი 
სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი 

ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. 

ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო 

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების 

პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 13 20.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 

(65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის  

გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  

2.უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -

300 ლარის ოდენობით. 

პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და 

შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ 

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურიად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულია 

სარიტუალო ხარჯებით დახმარება  

მოსალოდნელი შედეგი 
 სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო 

მომსახურება  

                                                                                                                 ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი 

მასალით დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 14 27.4 
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პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ 

ოჯახებს სათბობი მასალით   

მოსალოდნელი შედეგი 
 სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების 

ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური და მორალური 

მხარდაჭერა. 

                                                                                                           ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ახალშობილთა ოჯახების დახმარების 

ქვეპროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 15 24,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის 

შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და 

ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში 

დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის 

შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით 

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების დახმარება  

მოსალოდნელი შედეგი  ახალშობილთა  ოჯახების საბაზისო ფინანსური  მხარდაჭერა. 

                                                                                                                  ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის 

დაკრძალვა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 16 1,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის 

ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება 

გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, 

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

მოსალოდნელი შედეგი  გარდაცვლილ დევნილთა/ვეტერანთა  სარიტუალო მიმსახურების 

ხელშეწყობა  

                                                                                                         ათას ლარში 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული 

და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების 

მქონე ოჯახების დახმარება, 

უსახლკაროთა და ძალადობის 

მსხვერპლთა ბინის ქირით 

უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 17 150,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის  

საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას 

და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   დახმარება გაიწევა 

ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი 

სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   2. ქვეპროგრამის ფარგლებში 

მოხდება  უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლის  სტატუსის მქონე პირის 

ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფაქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა 

სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და/ან 

უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

სხვადასხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ან/და მძიმე 

სახოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეებისთვის  და  ძალადობის 

მსხვერპლთათვის  მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა 

                                                                                                                    ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

უფასო სასადილო 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 18 210.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

 ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი" 
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პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად 

შეჭირვებული ,სოციალურად დაუცველი: მოხუცების, შშმ პირების,მრავალშვილიანი 

ოჯახების მორალურ და ეკონონიკურ მხარდაჭერას.მოქალაქეთა ცხელი სადილით 

უზრუნველყოფას  კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე 

(სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ 

ერთეულში გამზადებული ცხელი  საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე ასევე აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში   დახმარება    უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე 

საკვები პროდუქტებით   მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

მომართვიანობის შემთხვევაში. ასევე ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ 

ქალბატონებს შუმსბუქდეს ფიზიკური  ყოფა ( ჩვენი სამსახურის  ბაზაზე გახსნილია 

სოციალური სამრეცხაო) 

მოსალოდნელი შედეგი 
 მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები  ყოველდღიურად უზრუნველყოფილნი არიან 

ერთჯერადად ცხელი საკვებით 

 
 

ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოციალურიუზრუნველყოფის ობიექტების 

რეაბილიტაცია,  ინვენტარით 

უზრუნველყოფა/საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 19 80,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ განვითარებისა და   

სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,თაირისი“ 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

1.ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  

ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება. 

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაინერგება შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის   

მომსახურება, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის საგრანტო პროექტის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით  

ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და შინმოვლისა  და 

პერსონალური ასისტენტის   საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე 

მიწოდება 

მოსალოდნელი შედეგი 
ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება,  შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა.შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის სერვისებზე გეოგრაფიული 

მისაწვდომობა 

                                                                                                                     ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 20 30,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ 

პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე 

დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის 

მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ 

მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან 

წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან 

ჯანმრთელობას.  განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური 

ჯგუფი  აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის 

საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს 

შემდგომ რეაგირებას 

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზის დაძლევა მოკლე დროში 

მოსალოდნელი შედეგი კრიზისული მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის დროული დახმარება და საფრთხის 

შემცირება 

                                                                             ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა 

დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 21 20,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა მოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის 

მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. 

დახმარება განისაზღვრება   არაუმეტეს  500 ლარისა. 

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება 

მოსალოდნელი შედეგი ვეტერანების  ფსიქო-სოციალური და ფინანსური მხარდაჭერა 

                                                                             ათას ლარში 
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პროგრამის დასახელება  
კოდი 

არასრულწლოვანთა დახმარება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 22 50.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის 

მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური 

მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე 

შედგენილი სამოქმედო გეგმის  შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი 

ოჯახების  დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესებას,   ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების 

ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში,   ზონალურად, 

ტრენინგების ჩატარება მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან  

სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი    

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში ბავშვიანი ოჯახის დახმარება 

მოსალოდნელი შედეგი 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბავშვების 

დახმარება  და  მათი ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა 

მუხლი 18.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)  

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს 

უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ 

შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა 

წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, 

პროგრამუ

ლი კოდი  
დასახელება  

მომუშავეთა 

რაოდენობა  

2023 წლის 

პროექტი  

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულება  207 4,935.8     

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 207 4,675.8     

01 01 01  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 30 1,022.8     

01 01 02 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 170 3,496.956     

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 7 136.1     

01 01 04  
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი  
 20.0     

01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები  260.0     

01 02 01  სარეზერვო ფონდი  80.0     

01 02 02  

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური 

უზრუნველყოფა  

 100.0     

01 02 03  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა  80.0     

                                                                           ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

01 01 04  20.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება 

განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.,  

მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

                                                                                 ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების 

დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 21 100.0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 
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პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება  წინა პერიოდში წარმოქმნილი 

ვალდებულებები  და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური 

უზრუნველყოფა 

მოსალოდნელი შედეგი სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე 

                                                                                ათას ლარში 

პროგრამის დასახელება  
კოდი მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 03 21 80,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური 

განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი   სესხის-  356 455 ლარის ოდენობით 

რაზედაც გადასახდელი იყო 176.5  ლარის პროცენტი (რომლითაც  შეძენილია ორი 

ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა  და ასი ცალი  ნარჩენების კონტეინერი)  

საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა ხდებადაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში 

ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის  28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ეტაპზე გადახდილი 

აქვს მუნიციპალიტეტს ხუთი  წლის  გადასახადი სულ 336,4  ათასი ლარი, აქედან 178,2  

  ათ. ლარი  ძირითად სესხზე და 158,2  ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურეობაზე. 

მოსალოდნელი შედეგი სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში. 

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული 

 შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ 

პროგრამული ბიუჯეტის დანართში 

 

თავი III. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
 

 
პრ

ო
გ

რ
.კ

ო
დ

ი
 

 დასახელება  

 2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის დაზუსტებული 

ბიუჯეტი 
2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსა

ვლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 20,003.2     25,753.9 12,736.1 13,017.9 13,800.7    170.0     13,630.7     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 183     207.0 0.0 207.0 207     0     207     

  ხარჯები 9,339.6     12,712.6 1,436.8 11,275.8 13,108.8     170.0     12,938.8     

  შრომის ანაზღაურება 1,607.9     2,675.4 66.0 2,609.4 3,218.3     66.0     3,152.3     

  საქონელი და მომსახურება 1,974.7     2,713.8 1,256.0 1,457.8 1,470.5     0.0     1,470.5     

  პროცენტი 26.3     26.0 0.0 26.0 28.0     0.0     28.0     

  სუბსიდიები 4,246.0     5,574.2 88.0 5,486.2 6,576.2     103.0     6,473.2     

  გრანტები 29.8     33.9 0.0 33.9 35.1     0.0     35.1     

  სოციალური უზრუნველყოფა 930.2     1,184.8 1.0 1,183.8 1,148.0     1.0     1,147.0     

  სხვა ხარჯები 524.6     504.8 25.8 479.0 632.7     0.0     632.7     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,385.3     12,989.0 11,299.2 1,689.8 639.9     0.0     639.9     

  ძირითადი აქტივები  10,368.7     12,989.0 11,299.2 1,689.8 639.9     0.0     639.9     

  არაწარმოებული აქტივები   8.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

  საშინაო  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

01 00 
მმართველობა და საერთო 

დანიშნულება  
2,427.5     4,307.9 67.1 4,240.9 4,935.8     66.0     4,869.8     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 183     207.0 0.0 207.0 207     0     207     

  ხარჯები 2,365.7     4,014.1 66.0 3,948.1 4,848.9     66.0     4,782.9     

  შრომის ანაზღაურება 1,607.9     2,675.4 66.0 2,609.4 3,218.3     66.0     3,152.3     

  საქონელი და მომსახურება 635.8     1,097.8 0.0 1,097.8 1,273.4    0.00     1,273.4     
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პრ

ო
გ

რ
.კ

ო
დ

ი
 

 დასახელება  

 2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის დაზუსტებული 

ბიუჯეტი 
2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსა

ვლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

  პროცენტი 26.3     26.0 0.0 26.0 28.0     0.0     28.0     

  გრანტები 9.1     13.2 0.0 13.2 12.3     0.0     12.3     

  სოციალური უზრუნველყოფა 16.4     23.8 0.0 23.8 15.0     0.0     15.0     

  სხვა ხარჯები 70.2     177.9 0.0 177.9 302.0     0.0     302.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8     241.9 1.1 240.8 34.9     0.0     34.9     

  ძირითადი აქტივები  10.8     241.9 1.1 240.8 34.9     0.0     34.9     

  ვალდებულებების კლება  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

  საშინაო  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

01 01 

საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2,350.2     4,190.9 67.1 4,123.8 4,675.8     66.0     4,609.8     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 183     207.0 0.0 207.0 207     0     207     

  ხარჯები 2,339.4     3,949.0 66.0 3,883.0 4,640.9     66.0     4,574.9     

  შრომის ანაზღაურება 1,607.9     2,675.4 66.0 2,609.4 3,218.3    66.0     3,152.3     

  საქონელი და მომსახურება 635.8     1,097.8 0.0 1,097.8 1,273.3   0.000     1,273.3    

  გრანტები 9.1     13.2 0.0 13.2 12.3     0.0     12.3     

  სოციალური უზრუნველყოფა 16.4     23.8 0.0 23.8 15.0     0.0     15.0     

  სხვა ხარჯები 70.2     138.9 0.0 138.9 122.0     0.0     122.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8     241.9 1.1 240.8 34.9     0.0     34.9     

  ძირითადი აქტივები  10.8     241.9 1.1 240.8 34.9     0.0     34.9     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

01 01 

01  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულო 
599.6     1,064.0 0.0 1,063.9 1,022.8     0.0     1,022.8     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 32     30.0   30.0 30       30     

  ხარჯები 595.3     930.8 0.0 930.8 1,014.8     0.0     1,014.8     

  შრომის ანაზღაურება 409.6     604.3 0.0 604.3 703.3     0.0     703.3     

  საქონელი და მომსახურება 111.1     178.8 0.0 178.813 184.5 0.0 184.5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4.4     8.8 0.0 8.8 5.0 0.0 5.0 

  სხვა ხარჯები 70.2     138.9 0.0 138.9 122.0 0.0 122.0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3     133.2 0.0 133.2 8.0 0.0 8.0 

  ძირითადი აქტივები  4.3     133.2 0.0 133.2 8.0     0.0     8.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

01 01 

02 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერია 
1,682.4     2,991.6 1.1 2,990.5 3,496.9     0.0     3,497.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 144     170.0   170.0 170       170     

  ხარჯები 1,677.8     2,884.9 0.0 2,884.9 3,472.4     0.0     3,472.4     

  შრომის ანაზღაურება 1,144.7     1,970.0 0.0 1,970.0 2,400.0     0.0     2,400.0     

  საქონელი და მომსახურება 512.1     886.8 0.0 886.8 1,050.1 0.0 1,050.1 

  გრანტები 9.1     13.2 0.0 13.2 12.3     0.0     12.300     

  სოციალური უზრუნველყოფა 12.0     15.0 0.0 15.0 10.0     0.0     10.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6     106.7 1.1 105.6 24.6     0.0     24.6 

  ძირითადი აქტივები  4.6     106.7 1.1 105.6 24.6     0.0     24.6 

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

01 01 

03 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური 
67.3     123.6 66.0 57.6 136.1     66.0     70.1     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7     7.0   7.0 7       7     

  ხარჯები 65.4     121.6 66.0 55.6 133.8     66.0     67.8     

  შრომის ანაზღაურება 53.7     101.1 66.0 35.1 115.0     66.0     49.0     

  საქონელი და მომსახურება 11.8     20.5 0.0 20.5 18.8     0.0     18.8     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9     2.0 0.0 2.0 2.3     0.0     2.3     

  ძირითადი აქტივები  1.9     2.0 0.0 2.0 2.3     0.0     2.3     
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სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
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რი 
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ვლები 

სახელმწიფო 
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საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

01 01 

04  

კადრების მომზადება-

გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი  

0.9     11.7 0.0 11.7 20.0     0.0     20.0     

  ხარჯები 0.9     11.7 0.0 11.7 20.0     0.0     20.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.9     11.7 0.0 11.7 20.0     0.0     20.0     

01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 77.3     117.0 0.0 117.0 260.0     0.0     260.0     

  ხარჯები 26.3     65.0 0.0 65.0 208.0     0.0     208.0     

  პროცენტი 26.3     26.0 0.0 26.0 28.0     0.0     28.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     39.0 0.0 39.0 180.0     0.0     180.0     

  ვალდებულებების კლება  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

  საშინაო  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

01 02 

01  
სარეზერვო ფონდი 0.0     38.5 0.0 38.5 80.0     0.0     80.0     

  ხარჯები 0.0     38.521     0.000     38.521     80.0     0.0     80.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     38.5 0.0 38.5 80.0     0.0     80.0     

01 02 

02  

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინასური 

უზრუნველყოფა  

0.0     0.5 0.0 0.5 100.0     0.0     100.0     

  ხარჯები 0.0     0.5 0.0 0.5 100.0     0.0     100.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.5 0.0 0.5 100.0     0.0     100.0     

01 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა 

77.3     78.0 0.0 78.0 80.0     0.0     80.0     

  ხარჯები 26.3     26.0 0.0 26.0 28.0     0.0     28.0     

  პროცენტი 26.3     26.0 0.0 26.0 28.0     0.0     28.0     

  ვალდებულებების კლება  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

  საშინაო  50.9     52.0 0.0 52.0 52.0     0.0     52.0     

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება  11,344.4     
12,832.1

35 
10,993.8 1,838.4 1,060.0     0.0     1,060.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 

  ხარჯები 1,051.1     1,216.0 560.3 655.7 555.0     0.0     555.0     

  საქონელი და მომსახურება 789.0     858.5 534.5 324.0 170.0     0.0     170.0     

  სუბსიდიები 0.0     282.0 0.0 282.0 265.0     0.0     265.0     

  სხვა ხარჯები 262.1     75.8 25.8 50.0 120.0     0.0     120.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,065.9     11,615.9 10,433.5 1,182.4 505.0     0.0     505.0     

  ძირითადი აქტივები  10,065.3     11,615.9 10,433.5 1,182.4 505.0     0.0     505.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  
9,658.8     

9,320.24

8 
8,320.4 999.883 470.0     0.0     470.0     

  ხარჯები 296.5     184.2 23.3 160.9 170.0     0.0     170.0     

  საქონელი და მომსახურება 296.5     184.2 23.3 160.9 170.0     0.0     170.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,362.3     9,136.0 8,297.1 838.9 300.0     0.0     300.0     

  ძირითადი აქტივები  9,362.3     9,136.0 8,297.1 838.9 300.0     0.0     300.0     

02 01 

01  
გზების კაპიტალური შეკეთება  8,725.5     

8,693.01

4 
7,941.6 751.4 250.0     0.0     250.0     

  ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,725.5     8,693.0 7,941.6 751.4 250.0     0.0     250.0     

  ძირითადი აქტივები  8,725.5     8,693.0 7,941.6 751.4 250.0     0.0     250.0     

02 01  

02 
გზების მიმდინარე შეკეთება  269.4     167.2 23.3 143.9 120.0     0.0     120.0     

  ხარჯები 265.1     135.0 23.3 111.7 120.0     0.0     120.0     

  საქონელი და მომსახურება 265.1     135.0 23.3 111.7 120.0     0.0     120.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4     32.2 0.0 32.2 0.0     0.0     0.0     
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  ძირითადი აქტივები  4.4     32.2 0.0 32.2 0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 01  

04 

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია   
648.7     410.8 355.5 55.3 50.0     0.0     50.0     

  ხარჯები 16.3     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 16.3     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  პროცენტი               

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 632.4     410.8 355.5 55.3 50.0     0.0     50.0     

  ძირითადი აქტივები  632.4     410.8 355.5 55.3 50.0     0.0     50.0     

02 01 

05   

მოსახლეობის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 
15.2     49.2 0.0 49.2 50.0     0.0     50.0     

  ხარჯები 15.2     49.2 0.0 49.2 50.0     0.0     50.0     

  საქონელი და მომსახურება 15.2     49.2 0.0 49.2 50.0     0.0     50.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 02  წყლის სისტემის განვითარება  133.8     78.5 18.2 60.3 130.0     0.0     130.0     

  ხარჯები 68.7     14.5 0.0 14.5 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 68.7     14.5 0.0 14.5 0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.1     64.0 18.2 45.8 130.0     0.0     130.0     

  ძირითადი აქტივები  65.1     64.0 18.2 45.8 130.0     0.0     130.0     

02 02 

01   
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა    121.9     71.0 10.7 60.3 130.0     0.0     130.0     

  ხარჯები 56.8     14.5 0.0 14.5 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 56.8     14.5 0.0 14.5 0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.1     56.5 10.7 45.790 130.0     0.0     130.0     

  ძირითადი აქტივები  65.1     56.5 10.7 45.8 130.0     0.0     130.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 02 

02  

კანალიზაციის სისტემების 

განვითარება (სანიაღვრე არხების 

მოწყობა) 

11.9     7.5 7.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ხარჯები 11.9     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 11.9     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     7.5 7.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     7.5 7.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

02 03  გარე განათება  227.4     282.0 0.0 282.0 255.0     0.0     255.0     

  ხარჯები 0.0     282.0 0.0 282.0 255.0     0.0     255.0     

  სუბსიდიები 0.0     282.0   282.0 255.0       255.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 03 

01   

გარე განათების ქსელის 

ექსპლუატაცია 
227.4     282.0 0.0 282.0 255.0     0.0     255.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     

  ხარჯები 227.4     282.0 0.0 282.0 255.0     0.0     255.0     

  სუბსიდიები 227.4     282.0   282.0 255.0       255.0     

02 03 

02   

გარე განათების ახალი 

წერტილების მოწყობა 
0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 04 
მრავალბინიანი სახლების 

რეაბილიტაცია 
261.0     75.8 25.8 50.0 120.0     0.0     120.0     

  ხარჯები 261.0     75.8 25.8 50.0 120.0     0.0     120.0     

  სხვა ხარჯები 261.0     75.8 25.8 50.0 120.0     0.0     120.0     

02 05  კეთილმოწყობა  3.9     1,849.4 1,739.4 110.0 60.0     0.0     60.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.3 0.0 0.300     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9     1,849.1 1,739.4 109.7 60.0     0.0     60.0     
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  ძირითადი აქტივები  3.9     1,849.1 1,739.4 109.7 60.0     0.0     60.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 05 

02   
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

02 05 

03   

კეთილმოწყობის ობიექტების 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
3.9     1,849.4 1,739.4 110.0 60.0     0.0     60.0     

  ხარჯები 0.0     0.3 0.0 0.3 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.3 0.0 0.3 0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9     1,849.1 1,739.4 109.7 60.0     0.0     60.0     

  ძირითადი აქტივები  3.9     1,849.1 1,739.4 109.7 60.0     0.0     60.0     

02 09 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1,059.5     1,226.1 890.0 336.1 15.0     0.0     15.0     

  ხარჯები 424.8     659.4 511.2 148.2 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 423.7     659.4 511.2 148.2 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 1.1     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 634.6     566.7 378.8 187.9 15.0     0.0     15.0     

  ძირითადი აქტივები  634.1     566.7 378.8 187.9 15.0     0.0     15.0     

  არაწარმოებული აქტივები   0.6     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

02 10 
სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხელშეწყობა 
0.0     0.0 0.0 0.0 10.0     0.0     10.0     

  სუბსიდიები   0.0     10.0       10.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  1,130.0     1,399.8 0.0 1,399.8 1,546.7     0.0     1,546.7     

  ხარჯები 1,079.2     1,374.7 0.0 1,374.7 1,546.7     0.0     1,546.7     

  სუბსიდიები 1,079.2     1,374.7 0.0 1,374.7 1,546.7     0.0     1,546.7     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.8     25.1 0.0 25.1 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  50.8     25.1 0.0 25.1 0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

03 01  
დასუფთავება და ნარჩენების 

გატანა 
941.0     1,185.8 0.0 1,185.8 1,309.5     0.0     1,309.5     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 890.2     1,160.7 0.0 1,160.7 1,309.5     0.0     1,309.5     

  სუბსიდიები 890.2     1,160.7   
1,160.73

4 
1,309.5       1,309.5     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.8     25.1 0.0 25.1 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  50.8     25.1 0.0 25.1 0.0     0.0     0.0     

03 02  
მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა  
178.7     198.0 0.0 198.0 219.2     0.0     219.2     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 178.7     198.0 0.0 198.0 219.2     0.0     219.2     

  სუბსიდიები 178.7     198.0   198.0 219.2       219.2     

03 03  
უპატრონო ცხოველების მოვლითი 

ღონისძიებები 
10.3     16.0 0.0 16.0 18.0     0.0     18.0     

  ხარჯები 10.3     16.0 0.0 16.0 18.0     0.0     18.0     

  სუბსიდიები 10.3     16.0   16.0 18.0       18.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

04 00 განათლება  2,441.7     3,521.0 1,438.5 2,082.5 2,550.0     0.0     2,550.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0   0 

  ხარჯები 2,208.7     2,712.5 721.5 1,991.0 2,530.0     0.0     2,530.0     

  საქონელი და მომსახურება 535.1     721.5 721.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სუბსიდიები 1,673.6     1,991.0 0.0 1,991.0 2,530.0     0.0     2,530.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 233.0     808.5 717.0 91.5 20.0     0.0     20.0     

  ძირითადი აქტივები  225.0     808.5 717.0 91.5 20.0     0.0     20.0     

  არაწარმოებული აქტივები   8.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     
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04 01 
სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირება  
1,531.2     1,743.2 0.0 1,743.2 2,200.0     0.0     2,200.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 1,478.1     1,727.9 0.0 1,727.9 2,200.0     0.0     2,200.0     

  სუბსიდიები 1,478.1     1,727.9   1,727.9 2,200.0       2,200.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.1     15.3 0.0 15.3 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  53.1     15.3 0.0 15.3 0.0     0.0     0.0     

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა  
14.6     653.4 593.0 60.4 10.0     0.0     10.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.6     653.4 593.0 60.4 10.0     0.0     10.0     

  ძირითადი აქტივები  6.6     653.4 593.0 60.4 10.0     0.0     10.0     

  არაწარმოებული აქტივები   8.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

04 03  
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების 

მომსახურების პროგრამა  
535.1     721.5 721.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ხარჯები 535.1     721.5 721.5 0.0 0.0     0.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 535.1     721.5 721.5   0.0     0.0   

  გრანტები 0.0     0.000     0.000       0.0     0.0       

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

04 04  სკოლების რეაბილიტაცია  165.3     124.0 124.0 0.0 10.0     0.0     10.0     

  ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.3     124.0 124.0 0.0 10.0     0.0     10.0     

  ძირითადი აქტივები  165.3     124.0 124.0 0.0 10.0     0.0     10.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

04 05  
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 

(ინტერნატი) 
84.0     102.7   102.7 115.0       115.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 84.0     102.7 0.0 102.7 115.0     0.0     115.0     

  სუბსიდიები 84.0     102.7   102.7 115.0       115.0     

  გრანტები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

04 06   

სკოლისგარეშე განათლების 

პროგრამა (მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სახლი) 

111.5     176.240 0.0 176.2 215.0     0.0     215.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 111.5     160.4   160.4 215.0       215.0     

  სუბსიდიები 111.5     160.4   160.390 215.0       215.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     15.850     0.000     15.850     0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     15.850     0.000     15.850     0.0     0.0     0.0     

05 00 
კულტურა, ახალგაზრდობა და 

სპორტი 
1,299.9     

1,895.68

3 
147.7 1,748.0 1,879.3     0.0     1,879.3     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0   0.0 0   0 

  ხარჯები 1,288.3     1,628.2 0.0 1,628.2 1,802.3     0.0     1,802.3     

  საქონელი და მომსახურება 13.2     27.8 0.0 27.8 19.0     0.0     19.0     

  სუბსიდიები 1,215.5     1,520.5 0.0 1,520.5 1,727.5     0.0     1,727.5     

  გრანტები 20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

  სოციალური უზრუნველყოფა 6.7     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 32.3     59.2 0.0 59.2 33.0     0.0     33.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.6     267.5 147.7 119.8 77.0     0.0     77.0     

  ძირითადი აქტივები  11.6     267.5 147.7 119.8 77.0     0.0     77.0     
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05 01  სპორტის სფეროს განვითარება  375.9     730.7 147.7 583.0 650.0     0.0     650.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0   0 

  ხარჯები 375.4     491.0 0.0 491.0 590.0     0.0     590.0     

  საქონელი და მომსახურება 1.6     10.0 0.0 10.0 10.0     0.0     10.0     

  სუბსიდიები 373.8     481.0   481.0 580.0       580.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6     239.7 147.7 92.0 60.0     0.0     60.0     

  ძირითადი აქტივები  0.6     239.7 147.7 92.0 60.0     0.0     60.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

05 01 

01 
სპორტული ღონისძიებები 1.6     10.0 0.0 10.0 10.0     0.0     10.0     

  ხარჯები 1.6     10.0 0.0 10.0 10.0     0.0     10.0     

  საქონელი და მომსახურება 1.6     10.0 0.0 10.0 10.0     0.0     10.0     

05 01 

02 

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის 

ხელშეწყობა  
374.0     481.0 0.0 481.0 580.0     0.0     580.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 373.8     481.0 0.0 481.0 580.0     0.0     580.0     

  სუბსიდიები 373.8     481.0   481.000 580.0       580.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.2     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

05 01 

03 

სპორტული ობიექტების 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

აღჭურვა 

0.4     239.7 147.7 92.0 60.0     0.0     60.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4     239.7 147.7 92.0 60.0     0.0     60.0     

  ძირითადი აქტივები  0.4     239.7 147.7 92.0 60.0     0.0     60.0     

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება  821.2     1,018.2 0.0 1,018.2 1,112.8     0.0     1,112.8     

  ხარჯები 810.1     992.2 0.0 992.2 1,095.8     0.0     1,095.8     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     2.8 0.0 2.8 2.0     0.0     2.0     

  სუბსიდიები 782.7     964.5 0.0 964.5 1,063.0     0.0     1,063.0     

  გრანტები 20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

  სოციალური უზრუნველყოფა 6.7     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     4.2 0.0 4.2 8.0     0.0     8.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1     26.0 0.0 26.0 17.0     0.0     17.0     

  ძირითადი აქტივები  11.1     26.0 0.0 26.0 17.0     0.0     17.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

05 02 

01 

კულტურის სფეროს 

დაწესებულებების ხელშეწყობა  
814.5     1,011.2 0.0 1,011.2 1,102.8     0.0     1,102.8     

  ხარჯები 803.4     985.2 0.0 985.2 1,085.8     0.0     1,085.8     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სუბსიდიები 782.7     964.5 0.0 964.5 1,063.0     0.0     1,063.0     

  გრანტები 20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1     26.0 0.0 26.0 17.0     0.0     17.0     

  ძირითადი აქტივები  11.1     26.0 0.0 26.0 17.0     0.0     17.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

05 02 

01 01  

სახელოვნებო  განათლების 

ხელშეწყობა 
122.1     162.5 0.0 162.5 180.0     0.0     180.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 122.1     159.6 0.0 159.6 180.0     0.0     180.0     

  სუბსიდიები 122.1     159.6   159.6 180.0       180.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     2.9 0.0 2.9 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     2.9 0.0 2.9 0.0     0.0     0.0     

05 02 

01 02 

კულტურისა და ხელოვნების 

ხელშეწყობა  
671.7     828.0 0.0 828.0 900.0     0.0     900.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     



33 
 

 
პრ

ო
გ

რ
.კ

ო
დ

ი
 

 დასახელება  

 2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის დაზუსტებული 

ბიუჯეტი 
2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 
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სახელმწიფო 
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რი 
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სახელმწიფო 
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ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

  ხარჯები 660.7     804.9 0.0 804.9 883.0     0.0     883.0     

  სუბსიდიები 660.7     804.9   804.9 883.0       883.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1     23.1 0.0 23.1 17.0     0.0     17.0     

  ძირითადი აქტივები  11.1     23.1 0.0 23.1 17.0     0.0     17.0     

05 02 

01 03 

ფოლკლორის ხელშეწყობის 

პროგრამა 
20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

  გრანტები 20.7     20.7 0.0 20.7 22.8     0.0     22.8     

05 02  

02  

კულტურის ღონისძიებების 

დაფინანსება  
6.7     7.0 0.0 7.0 10.0     0.0     10.0     

  ხარჯები 6.7     7.0 0.0 7.0 10.0     0.0     10.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     2.8 0.0 2.8 2.0     0.0     2.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 6.7     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     4.2 0.0 4.2 8.0     0.0     8.0     

05 03 

მოქალაქეთა ჩართულობისა და 

ინფორმირების ხელშეწყობის 

პროგრამა 

59.0     76.8 0.0 76.8 84.5     0.0     84.5     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 59.0     75.0 0.0 75.0 84.5     0.0     84.5     

  სუბსიდიები 59.0     75.0   75.000 84.5       84.5     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     1.8 0.0 1.8 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     1.8 0.0 1.8 0.0     0.0     0.0     

05 02  

03  

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა  
0.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

05 04   
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა  
30.0     52.0 0.0 52.0 20.0     0.0     20.0     

  ხარჯები 30.0     52.0 0.0 52.0 20.0     0.0     20.0     

  სხვა ხარჯები 30.0     52.0 0.0 52.0 20.0     0.0     20.0     

05 05  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 13.9     18.0 0.0 18.0 12.0     0.0     12.0     

  ხარჯები 13.9     18.0 0.0 18.0 12.0     0.0     12.0     

  საქონელი და მომსახურება 11.6     15.0 0.0 15.0 7.0     0.0     7.0     

  სხვა ხარჯები 2.3     3.0 0.0 3.0 5.0     0.0     5.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 00 
ჯანმრთელობის დაცვა და  

სოციალური უზრუნველყოფა 
1,359.7     

1,797.37

9 
89.0 1,708.4 1,828.9     104.0     1,724.9     

  ხარჯები 1,346.5     1,767.2 89.0 1,678.2 1,825.9     104.0     1,721.9     

  საქონელი და მომსახურება 1.6     8.2 0.0 8.2 8.2     0.0     8.2     

  სუბსიდიები 277.7     406.0 88.0 318.0 507.0     103.0     404.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 907.1     1,161.0 1.0 1,160.0 1,133.0     1.0     1,132.0     

  სხვა ხარჯები 160.1     192.0 0.0 192.0 177.7     0.0     177.7     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.2     30.2 0.0 30.2 3.0     0.0     3.0     

  ძირითადი აქტივები  5.2     30.2 0.0 30.2 3.0     0.0     3.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 01  

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა  

151.2     197.2 88.0 109.2 220.0     103.0     117.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 148.0     197.2 88.0 109.2 220.0     103.0     117.0     

  სუბსიდიები 148.0     197.2 88.0 109.200 220.0     103.0     117.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  3.2     0.0 0.0   0.0     0.0       

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     
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რი 
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06 02   

ჯანმრთელობის დაცვის 

ობიექტების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა აღჭურვა 

9.0     21.0 0.0 21.0 8.0     0.0     8.0     

  ხარჯები 1.0     8.0 0.0 8.0 8.0     0.0     8.0     

  საქონელი და მომსახურება 1.0     8.0 0.0 8.0 8.0     0.0     8.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0     13.0 0.0 13.0 0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0     13.0 0.0 13.0 0.0     0.0     0.0     

  არაწარმოებული აქტივები   8.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

06 03   სოციალური დაცვა  1,199.5     1,579.2 1.0 1,578.2 1,600.9     1.0     1,599.9     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0     

  ხარჯები 1,197.5     1,562.0 1.0 1,561.0 1,597.9     1.0     1,596.9     

  საქონელი და მომსახურება 0.6     0.2 0.0 0.2 0.2     0.0     0.2     

  სუბსიდიები 129.7     208.8 0.0 208.8 287.0     0.0     287.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 907.1     1,161.0 1.0 1,160.0 1,133.0     1.0     1,132.0     

  სხვა ხარჯები 160.1     192.0 0.0 192.0 177.7     0.0     177.7     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0     17.2 0.0 17.2 3.0     0.0     3.0     

  ძირითადი აქტივები  2.0     17.2 0.0 17.2 3.0     0.0     3.0     

06 03 

01    

სამკურნალო და საოპერაციო 

ხარჯებით დახმარების  პროგრამა  
437.6     481.3 0.0 481.3 470.0     0.0     470.0     

  ხარჯები 437.6     481.3 0.0 481.3 470.0     0.0     470.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 437.6     481.3 0.0 481.3 470.0     0.0     470.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 03 

03    
შშმ პირთა დახმარების პროგრამა 35.4     53.0 0.0 53.0 80.0     0.0     80.0     

  ხარჯები 35.4     53.0 0.0 53.0 80.0     0.0     80.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 32.0     48.0 0.0 48.0 75.0     0.0     75.0     

  სხვა ხარჯები 3.4     5.0 0.0 5.0 5.0     0.0     5.0     

06 03 

04    

ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარება 
231.7     325.0 0.0 325.0 186.0     0.0     186.0     

  ხარჯები 231.7     325.0 0.0 325.0 186.0     0.0     186.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.3     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 231.4     325.0 0.0 325.0 186.0     0.0     186.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 03 

05    

ლეიკემიით დაავადებულთა და 

დიალიზზე მყოფი პირების 

დახმარება 

25.4     28.0 0.0 28.0 28.0     0.0     28.0     

  ხარჯები 25.4     28.0 0.0 28.0 28.0     0.0     28.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 25.4     28.0 0.0 28.0 28.0     0.0     28.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 03 

06    

მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარების ქვეპროგრამა 
10.7     35.7 0.0 35.7 45.0     0.0     45.0     

  ხარჯები 10.7     35.7 0.0 35.7 45.0     0.0     45.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 10.7     35.7 0.0 35.7 45.0     0.0     45.0     

06 03 

07    

მარტოხელა მშობლების 

დახმარების პროგრამა 
2.2     8.0 0.0 8.0 8.0     0.0     8.0     

  ხარჯები 2.2     8.0 0.0 8.0 8.0     0.0     8.0     

  სუბსიდიები 0.0     0.000         0.0         

  სოციალური უზრუნველყოფა 2.2     8.0 0.0 8.0 8.0     0.0     8.0     

06 03 

08    

მარჩენალდაკარგული და 

რეინტეგრირებული 

ახალგაზრდების დახმარება 

4.4     8.0 0.0 8.0 30.0     0.0     30.0     

  ხარჯები 4.4     8.0 0.0 8.0 30.0     0.0     30.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 4.4     8.0 0.0 8.0 30.0     0.0     30.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     
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ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

  ძირითადი აქტივები  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  ვალდებულებების კლება  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  საშინაო  0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

06 03 

09    

ყოველთვიური დახმარების 

პროგრამა 
35.9     65.0 0.0 65.0 60.0     0.0     60.0     

  ხარჯები 35.9     65.0 0.0 65.0 60.0     0.0     60.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 35.9     65.0 0.0 65.0 60.0     0.0     60.0     

06 03 

10    

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომში 

დაღუპულთა დახმარების 

პროგრამა 

8.5     8.5 0.0 8.5 8.5     0.0     8.5     

  ხარჯები 8.5     8.5 0.0 8.5 8.5     0.0     8.5     

  სოციალური უზრუნველყოფა 8.5     8.5 0.0 8.5 8.5     0.0     8.5     

06 03 

11    

ხანდაზმულთა დახმარების 

პროგრამა 
1.5     4.0 0.0 4.0 3.0     0.0     3.0     

  ხარჯები 1.5     4.0 0.0 4.0 3.0     0.0     3.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 1.5     4.0 0.0 4.0 3.0     0.0     3.0     

06 03 

12    

სადღესასწაულო დღეების 

დახმარება 
52.8     65.0 0.0 65.0 70.0     0.0     70.0     

  ხარჯები 52.8     65.0 0.0 65.0 70.0     0.0     70.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.2     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 52.6     63.5 0.0 63.5 68.5     0.0     68.5     

  სხვა ხარჯები 0.0     1.5 0.0 1.5 1.5     0.0     1.5     

06 03 

13    

სოციალურად დაუცველ და 

უპატრონო მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურეობის  

პროგრამა  

10.8     12.0 0.0 12.0 20.0     0.0     20.0     

  ხარჯები 10.8     12.0 0.0 12.0 20.0     0.0     20.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 10.8     12.0 0.0 12.0 20.0     0.0     20.0     

06 03 

14    

უკიდურესად გაჭირვებული 

ოჯახების სათბობი მასალით 

დახმარების პროგრამა 

10.0     40.0 0.0 40.0 27.4     0.0     27.4     

  ხარჯები 10.0     40.0 0.0 40.0 27.4     0.0     27.4     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 10.0     0.0 0.0 0.0 0.0     0.0     0.0     

  სხვა ხარჯები 0.0     40.0 0.0 40.0 27.4     0.0     27.4     

06 03 

15    

ახალშობილთა ოჯახების 

დახმარების ქვეპროგრამა 
20.0     25.0 0.0 25.0 24.0     0.0     24.0     

  ხარჯები 20.0     25.0 0.0 25.0 24.0     0.0     24.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 20.0     25.0 0.0 25.0 24.0     0.0     24.0     

06 03 

16    

გარდაცვლილი დევნილის ან 

ვეტერანის დაკრძალვა 
1.0     1.0 1.0 0.0 1.0     1.0     0.0     

  ხარჯები 1.0     1.0 1.0 0.0 1.0     1.0     0.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 1.0     1.0 1.0 0.0 1.0     1.0     0.0     

06 03 

17    

სტიქიის შედეგად 

დაზარალებული და/ან მძიმე 

საცხოვრებელი პირობების მქონე 

ოჯახების დახმარება, 

უსახლკაროთა და ძალადობის 

მსხვერპლთა ბინის ქირით 

უზრუნველყოფა 

162.9     158.650 0.0 158.7 150.0     0.0     150.0     

  ხარჯები 162.9     158.7 0.0 158.7 150.0     0.0     150.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.1     0.2 0.0 0.2 0.2     0.0     0.2     
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.კ

ო
დ

ი
 

 დასახელება  

 2021 

წლის 

ფაქტი 

2022  წლის დაზუსტებული 

ბიუჯეტი 
2023  წლის  ბიუჯეტის პროექტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსა

ვლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

  სოციალური უზრუნველყოფა 6.1     13.0 0.0 13.0 6.0     0.0     6.0     

  სხვა ხარჯები 156.7     145.5 0.0 145.5 143.8     0.0     143.8     

06 03 

18    
უფასო სასადილო 128.7     208.0 0.0 208.0 210.0     0.0     210.0     

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0.0     0     

  ხარჯები 126.7     198.8 0.0 198.8 207.0     0.0     207.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სუბსიდიები 126.7     198.8   198.795 207.0       207.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0     9.2 0.0 9.2 3.0     0.0     3.0     

  ძირითადი აქტივები  2.0     9.2 0.0 9.2 3.0     0.0     3.0     

06 03 

19    

სოციალური დაცვის ობიექტების 

რეაბილიტაცია, ინვენტარით 

უზრუნველყოფა  და საგრანტო 

პროექტების ხელშეწყობა 

3.0     18.0 0.0 18.0 80.0     0.0     80.0     

  ხარჯები 3.0     10.0 0.0 10.0 80.0     0.0     80.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სუბსიდიები 3.0     10.0   10.0 80.0       80.0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0     8.000     0.000     8.000     0.0     0.0     0.0     

  ძირითადი აქტივები  0.0 8.000     0.000     8.000     0.0 0.0 0.0 

06 03 

20    

გადაუდებელი რეაგირების 

ქვეპროგრამა 
5.0     15.0 0.0 15.0 30.0     0.0     30.0     

  ხარჯები 5.0     15.0 0.0 15.0 30.0     0.0     30.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 5.0     15.0 0.0 15.0 30.0     0.0     30.0     

06 03 

21    

ომისა და სამხედრო ძალების 

ვეტერანთა დახმარება  
12.1     20.0 0.0 20.0 20.0     0.0     20.0     

  ხარჯები 12.1     20.0 0.0 20.0 20.0     0.0     20.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0     0.000     0.000     0.000     0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 12.1     20.0 0.0 20.0 20.0     0.0     20.0     

06 03 

22    
არასრულწლოვანთა დახმარება 0.0           50.0     0.0     50.0     

  საქონელი და მომსახურება 0.0           0.0     0.0     0.0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 0.0           50.0     0.0     50.0     

 

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს 

სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო 

ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. 

 

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

დადგენილი წესის   თანახმად. 

 

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების 

ანაზღაურება 
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2023 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით 

განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი 

ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.  

 

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის 

სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. 

 

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება 

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამულიკოდი 01 02 02-დან 

დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და 

მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი 

დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და 

დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ 

პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაცმთელი პასუხისმგებლობა 

ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. 

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 170,0 ათასი ლარი 

მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების 

განსახორციელებლად.  

 ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  103,0 ათ  ლარი. 

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის  66,0   ლარი. 

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  

ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის  1,0 ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში 

შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებ 

ლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 

ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი 

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისმოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი 

ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  

მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  

 



38 
 

 


