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ხონის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტის შესრულების  ანგარიშის 
დამტკიცების  შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 
24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართვრლოს საბიუჯეტო 
კოდექსის“ 88-ე მუხლის 1 პუნქტის  და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დებულების (რეგლემენტის) მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტის შესრულების  
ანგარიში.

2. განკარგულება ძალაშია დადგენილი წესით მიღებისთანავე.
3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად ადმინისტრაციული  წესით სამტრედიის რაიონულ 
სასამართლოში (მისამართი: ქ. სამტრედია, ძმები ნინუების ქუჩა N1). 
ბრძანების ოფიციალური გაცნობის დღიდან  ერთი თვის ვადაში.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის  ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

             ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N82 დადგენილებით 

დამტკიცდა ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი.  ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო 

მოცულობა 7142.0 ათასი ლარის ოდენობით. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, გადასახადები 6674.0 ათასი ლარი,  სხვა 

შემოსავლები 278,0  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 30,0 ათასი ლარი, გადასახდელები 

7142,0 ათასი ლარი.  წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებით, შემოსულობები 

განისაზღვრა 11 181,0 ათასი ლარი. გადასახადები  6 799.0 ათასი ლარი, გრანტები 4 089,0 ათასი ლარი, 

სხვა შემოსავლები 260,0 ათასი ლარი,არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი 33,0 

ათასი ლარი.

2019 წელს  ფაქტიური შემოსავლებმა შეადგინა  11542.0   ათასი ლარი.  გეგმის 103,0%.  გადასახადებიდან 
მიღებული  შემოსავალმა  შეადგინა 7146.4 ათასი ლარი,  რაც გეგმის 105,0 %-ა,  გრანტებიდან მიღებული 
შემოსავალმა  4118,191 ათასი ლარი,  რაც გეგმის 100,71 %-ა, სხვა შემოსავლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 
შეადგინა 243,821 ათასი ლარი,  რაც გეგმის  93,78%-ა, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული 
შემოსავალმა შეადგინა  33,6 ათასი ლარი რაც გეგმის 101,82 %-ა. 

2018წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2019 წლის იანვარი-დეკემბერი 2019 2019
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შემოსავლები 1
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4,511.8 7,020.6 11,148.0 4,089.0

7,059.

0
11,508.4 4,118.2 7,390.2

360.38

9 103.23

გადასახადები 11 632.9 0.0 632.9 6,799.0 0.0
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გრანტები 13
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სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი
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1
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ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311

6,080.

1 160.0 5,920.1 1,025.6 1,025.6 0.0 1,055.6 1,055.6 0.0 29.943 102.92

გათანაბრებითი ტრანსფერი  
5,920.

1  5,920.1 0.0  0.0 0.0  0.0 0.000 0.00

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად

 

160.0 160.0  160.0 160.0  160.0 160.0  0.000 100.00

(დელეგირებული ტრანსფერი 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებისათვის)ინფრასტრუქ

ტურის განვითარებისათვის და სხვა 

მიმდინარე ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად (კაპიტალური) 

 0.0   542.1 542.1  585.0 585.0  

42.900 107.91

ჯანდაცვის ობიექტების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და სხვა 

მიმდინარე ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად  

    323.5 323.5  310.6 310.6  

-

12.900 96.01

ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები
13

4,101.

4 4,101.4 0.0 3,063.4 3,063.4 0.0 3,062.6 3,062.605 0.0 -0.776 99.97

საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხები

 
3,988.

6 3,988.6  2,466.5 2,466.5  2,466.4 2,466.4  -0.050 100.00

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა
 

0.0   470.0 470.0  470.0 470.0  0.000 100.00

საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო           

ფონდიდან გამოყოფილი 

თანხები(სტიქია)

 

112.8 112.8  126.9 126.9  126.2 126.2  -0.726 99.43

სხვა შემოსავლები 14 718.1 250.5 467.6 260.0 0.0 260.0 243.8 0.000 243.8
-

16.159 93.78

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 91.3 0.0 91.3 91.0 0.0 91.0 86.8 0.0 86.8 -4.223 95.36

პროცენტები 1411 33.2  33.2 31.0  31.0 32.8  32.8 1.820 105.87

რენტა 1415 58.1 0.0 58.1 60.0 0.0 60.0 54.0 0.0 54.0 -6.043 89.93



მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისათვის                     
14151 48.7  48.7 50.0  50.0 39.0  39.0

-

11.003 77.99

შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან

14154 9.4  9.4 10.0  10.0 15.0 0.0 15.0

4.960 149.60

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია
142 81.0 0.0 81.0 82.8 0.0 82.8 71.9 0.0 71.907

-

10.860 86.88

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422

43.2 0.0 43.2 47.0 0.0 47.0 52.1 0.0 52.1 5.108 110.87

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 10.6  10.6 15.0  15.0 15.3  15.3 0.314 102.09

ადგილობრივი 

მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

142214 32.7  32.7 32.0  32.0 36.8  36.8

4.794 114.98

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება

1423

37.8 0.0 37.8 35.8 0.0 35.8 19.8 0.0 19.8

-

15.968 55.36

შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან
14232 37.8  37.8 35.8  35.8 19.8  19.8

-

15.968 55.36

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები 
143 53.0  53.0 55.2  55.2 50.4  50.4

-4.783 91.34

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები

 12.0  12.0 31.0  31.0 34.7  34.7

3.707 111.96

არაფინანსური აქტივების კლება 31 31.5 0.0 31.5 33.0 0.0 33.0 33.6 0.0 33.6 0.607 101.84

ძირითადი აქტივები 311 9.0  9.0 33.0  33.0 33.2  33.2 0.212 100.64

არაწარმოებული აქტივები 314 22.5 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.395 400.00

მიწა 3141 22.5  22.5 0.0  0.0 0.4  0.4 0.395 400.00

2019 წლის ხაზინა 03/04/2020  

15:51

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები ხონის 

მუნიციპალიტეტი

ანგარიშგების 
პერიოდი:

01/01/2019 - 01/01/2020 ფორმა # 1

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე
  შემოს. კლას.

 კოდი

დასახელება ტერიტორიული

ერთეულის

 ბიუჯეტი

0 ჯამური 13,853,213.45

1 შემოსავლები 11,508,392.86

1.1 გადასახადები 7,146,380.35

1.1.3 გადასახადები ქონებაზე 278,024.30

1.1.3.1 გადასახადები უძრავ ქონებაზე 278,024.30

1.1.3.1.1 ქონების გადასახადი 278,024.30

1.1.3.1.1.1 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 197,667.51

1.1.3.1.1.3 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2,549.96



1.1.3.1.1.3.2 არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 2,549.96

1.1.3.1.1.4 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 60,270.67

1.1.3.1.1.4.1  ფიზიკური პირებიდან 56,059.98

1.1.3.1.1.4.2  იურიდიული პირებიდან 4,210.69

1.1.3.1.1.5 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 17,536.16

1.1.3.1.1.5.1 ფიზიკური პირებიდან 3,823.42

1.1.3.1.1.5.2 იურიდიული პირებიდან 13,712.74

1.1.4 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 6,868,356.05

1.1.4.1 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 6,868,356.05

1.1.4.1.1 დამატებული ღირებულების გადასახადი 6,868,356.05

1.1.4.1.1.1 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან 1,987,031.50

1.1.4.1.1.2 იმპორტირებული პროდუქციიდან 4,881,324.55

1.3 გრანტები 4,118,191.54

1.3.3 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 4,118,191.54

1.3.3.1 მიმდინარე 292,102.54

1.3.3.1.1 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 292,102.54

1.3.3.1.1.1 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 292,102.54

1.3.3.1.1.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი 292,102.54

1.3.3.2 კაპიტალური 3,826,089.00

1.3.3.2.1 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3,826,089.00

1.3.3.2.1.1 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3,826,089.00

1.3.3.2.1.1.1 სპეციალური ტრანსფერი 29,915.00

1.3.3.2.1.1.2 კაპიტალური ტრანსფერი 3,796,174.00

1.4 სხვა შემოსავლები 243,820.97

1.4.1 შემოსავლები საკუთრებიდან 86,776.49

1.4.1.1 პროცენტები 32,820.45

1.4.1.1.2 რეზიდენტებიდან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა 32,820.45

1.4.1.1.2.4 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 32,820.45

1.4.1.5 რენტა 53,956.04

1.4.1.5.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 38,996.75

1.4.1.5.1.1 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 1,266.00

1.4.1.5.1.2 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 19,034.64

1.4.1.5.1.4 მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 200.66

1.4.1.5.1.6 მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 4,422.00

1.4.1.5.1.9 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 14,073.45

1.4.1.5.4 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14,959.29

1.4.1.5.4.2 სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, 

რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა 

ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) 

ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ

7,370.29



1.4.1.5.4.6 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და 

მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

7,589.00

1.4.2 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 71,907.18

1.4.2.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 52,108.58

1.4.2.2.3 სანებართვო მოსაკრებლები 15,314.52

1.4.2.2.3.12 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

15,314.52

1.4.2.2.14 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 36,794.06

1.4.2.3 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 19,798.60

1.4.2.3.2 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 19,798.60

1.4.2.3.2.1 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და 

სხვა) გადაცემიდან

19,798.60

1.4.2.3.2.1.7 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და 

ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, 

მიღებული შემოსავალი

19,798.60

1.4.3 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 50,429.92

1.4.3.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო

50,429.92

1.4.3.1.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

5,510.51

1.4.3.1.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1,085.96

1.4.3.1.3.5 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1,085.96

1.4.3.1.7 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის 

დარგში

43,533.45

1.4.3.1.7.1 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 39,076.22

1.4.3.1.7.9 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა 

და კავშირგაბმულობის დარგში

4,457.23

1.4.3.1.7.9.5 სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო 

მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში

2,153.73

1.4.3.1.7.9.7 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის ადმინისტრ. საზღვრებში 

ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე ველოსიპედის გარდა სხვა სახის 

სატრანსპორტო საშუალების (გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული 

გამონაკლისებისა) მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის ან წინასწარი შეცნობით 

სატრანსპორტო საშუალების გზაზე გაჩერების ან დგომისათვის სატრანსპორტო საშუალების 

რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ან ნიშნების), შიდა ტრანზიტის, 

ტრანზიტული ნომრის ან TEST ნომრის გარეშე

2,303.50

1.4.3.1.10 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის 

ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

300.00



1.4.3.1.10.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელმყოფი სხვა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

300.00

1.4.4 ტრანსფერები რომლების არ არის კლასიფიცირებული 34,707.38

1.4.4.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 34,707.38

1.4.4.1.2 სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 34,707.38

1.4.4.1.2.99 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 34,707.38

1.4.4.1.2.99.4 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 29,764.78

1.4.4.1.2.99.5 ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი 1,951.60

1.4.4.1.2.99.9 წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 441.00

1.4.4.1.2.99.99 სხვა  დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,550.00

31 შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან 33,607.43

31.1 შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 33,212.18

31.1.1 შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან 12,587.18

31.1.1.2 შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 12,587.18

31.1.1.2.3 შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც 

განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების 

ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

602.18

31.1.1.2.7 შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული 

არასაცხოვრებელი შენობების  გაყიდვიდან

11,985.00

31.1.2 შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან 20,625.00

31.1.2.1 შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან 20,625.00

31.1.2.1.7 შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული 

სატრანსპორტო საშუალებების  გაყიდვიდან

20,625.00

31.4 შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან 395.25

31.4.1 შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან 395.25

31.4.1.2 შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  

დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

395.25

4 ნაშთები წლის დასაწყისისათვის 2,311,213.16

4.1 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები 2,311,213.16

ნაშთის ცვლილება:
2019 წლის დასაწყისისათვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები შეადგენდა 2 311,213 ათას ლარს. აქედან 2039,6 
ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული სახსრები და 271,5 ათასი ლარი საკუთარი სახსრები. 2019 წელს 
სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული შემოსავლებმა შეადგინა 4118,2 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 5623,4 ათასი 
ლარი. შესაბამისად, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხის ნაშთმა 2019 წლის ბოლოსათვის შეადგინა 
534,4 ათასი ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ  -1505,2 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრებიდან მიღებული 
შემოსავლებმა შეადგინა 7423,8 ათასი ლარი, გადასახდელებმა 7244,26 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრებიდან წლის 
ბოლოს დარჩენილი ნაშთმა შეადგინა 451,14 ლარი, ხოლო ნაშთის ცვლილებამ 179,5 ათასი ლარი.



ქვემოდ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია 2019  წლის ბიუჯეტის გეგმა-ფაქტის ბალანსი: 

2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2019 წლის ფაქტი

მათ შორის მათ შორის მათ შორის

დასახელება

სულ

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

შემოსავლები 11,532.5 4,511.8 7,020.6 11,148.0 4,089.0 7,059.0 11,508.4 4,118.2 7,390.2

გადასახადები 632.9 0.0 632.9 6,799.0 0.0 6,799.0 7,146.4 0.0 7,146.4

გრანტები 10,181.5 4,261.4 5,920.1 4,089.0 4,089.0 0.0 4,118.2 4,118.2 0.0

სხვა 

შემოსავლები
718.1 250.5 467.6 260.0 0.0 260.0 243.8 0.0 243.8

ხარჯები 6,598.3 174.7 6,423.7 7,202.5 379.4 6,823.1 7,037.1 318.4 6,718.7

შრომის 

ანაზღაურება
1,412.0 63.2 1,348.8 1,581.4 62.0 1,519.4 1,565.2 62.0 1,503.2

საქონელი და 

მომსახურება
731.9 8.2 723.6 953.7 139.0 814.6 914.6 117.2 797.4

პროცენტი 48.4 0.0 48.4 25.6 0.0 25.6 25.6 0.0 25.6

სუბსიდიები 3,493.9 86.3 3,407.6 3,680.5 89.7 3,590.7 3,652.0 89.6 3,562.4

გრანტები 0.5 0.0 0.5 5.8 0.0 5.8 5.8 0.0 5.8

სოციალური 

უზრუნველყოფა
750.8 2.5 748.3 547.6 3.0 544.6 644.4 3.0 641.4

სხვა ხარჯები 160.8 14.5 146.4 408.0 85.7 322.3 229.5 46.6 182.8

საოპერაციო 

სალდო
4,934.1 4,337.2 597.0 3,945.5 3,709.6 235.9 4,471.3 3,799.8 671.5

არაფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება

2,622.9 2,297.5 325.4 6,230.8 5,749.2 481.7 5,771.2 5,305.0 466.2

ზრდა 2,654.4 2,297.5 356.9 6,263.8 5,749.2 514.7 5,804.8 5,305.0 499.8

კლება 31.5 0.0 31.5 33.0 0.0 33.0 33.6 0.0 33.6

ზრდა 2,311.2 2,039.6 271.6 0.0 0.0 0.0 179.5 0.0 179.5

ვალუტა 

და დეპოზიტები
2,311.2 2,039.6 271.6 0.0   179.5  179.5

კლება 0.0 0.0 0.0 2,311.2 2,039.6 271.5 1,505.2 1,505.2 0.0

ვალუტა 

და დეპოზიტები
0.0   2,311.2 2,039.6 271.5 1,505.2 1,505.2  

კლება 0.0 0.0 0.0 25.8 0.000 25.8 25.8 0.0 25.8



საგარეო 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 25.8 25.8 0.0 25.8

   

     

ნაშთი წლის 

დასაწყისისათვის
115.882 52.218 63.664 2,311.213 2,039.616 271.597 2,311.212 2,039.615 271.597

ნაშთი საანგარიშო 

პერიოდის 

ბოლოსათვის

595.200 94.800 500.400 985.570 534.430 451.140

ნაშთის ცვლილება
2311.2

12
2039.615 271.597 -1325.6 -1505.2 179.5

2019  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძვნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების მიერ მიღებული საკუთარი შემოსავლები:

1 ა(ა)იპ ხონის ბაგა ბაღების გაერთიანება 717,68  ლარი. ნაშთი გასული წლიდან.
2 ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი  3023,67 (შემოსავალი სსიპ-ებისა და ააიპ-ების 
მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარიდან  და სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო 
წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური 2800,0ლარი   223,67 ნაშთი გასული წლიდან)
3 აიპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი 15079,3 ლარი ( სხვა 
არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური, 14334,0ლარი 
ნაშთი გასული წლიდან  745,3 ლარი.)
4 ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობა 1600,62 ლარი (არასაბაზრო წესით გაყიდული სხვადასხვა საქონელი და
მომსახურება, 1575,0 ლარი ნაშტი გასული წლიდან 25,62 ლარი)

5  ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის იმერეთი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი   228556,82 
ათასი ლარი (გრანტი ქართული ფეხბურთის  განვითარების ფონდიდანდა ქველმოქმედება)

6 ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ხონი 2760.79ლ 

 (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2538,0 ლარი ნაშთი გასული წლიდან 222,79 ლარი)

7 ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი 17777,61 ლარი (არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახ
ურება 17182,0 ლარი, ნაშთი გასული წლიდან 595,61  ლარი
8 ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 9926,71 ლარი (დაავალებათა კონტროლის ცენტრი გაწეულ
ი
მომსახურების დაფინანსება)
9 ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრი 3013,80 ლარი (1740,0 
ლარი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება,1273,8,0 ლარი ნაშთი გასული წლიდან )
10  ა(ა)იპ ხონის სასპორტო სკოლა 5690,0 ლარი (გრანტი ქართულ ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან)

გადასახდელები 

2019  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა



13 492.2 ათას ლარს. 
 ხარჯები 7202.5 ათასი ლარი მათ შორის: 
 შრომის ანაზღაურება 1581.4 ათასი ლარი,
 საქონელი და მომსახურება 953.6 ათასი ლარი,
 პროცენტი 25.6 ათასი ლარი,
 სუბსიდიები 3680.5 ათასი ლარი, 
 გრანტები 5.8 ათასი ლარი,
 სოციალური უზრუნველყოფა 547.6 ათასი ლარი, 
 სხვა ხარჯები 408.0 ათასი ლარი. 
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6263.8 ათასი ლარი, 
 ვალდებულების კლება 25.8  ათასი ლარი.

2019 წელს გაწეულმა ფაქტიურმა გადასახდელებმა შეადგინა 12867,6 ათასი ლარი:

 ხარჯები 7037,06 ათასი ლარი , გეგმის 97,7% : 
 შრომის ანაზღაურება 1565,2 ათასი ლარი, გეგმის 99,97 %
 საქონელი და მომსახურება 914,6 ათასი ლარი, გეგმის 95,89%
 სუბსიდიები 3652,0 ათასი ლარი, გეგმის 99,22 %
 პროცენტი  25,6 ათასი ლარი, გეგმა 100,0%
 გრანტები 5,8 ათასი ლარი, გეგმის 100%
 სოციალური უზრუნველყოფა 644,38 ათასი ლარი, გეგმის 97,58 %
 სხვა ხარჯები 229,5 ათასი ლარი.  გეგმის 56,25 %
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5804,8 ათასი ლარი, გეგმის  92,67 %
 ვალდებულების კლება 25,8  ათასი ლარი. 100%

მერიაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებისა და  საკრებულოს  გამართული და ეფექტური 
ფუნქციონირებისათვის 2019 წელს ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 1978,62 ათასი ლარი. ფაქტიურმა საკასო 
გადასახდელებმა  შეადგინა 1920,31 ათასი ლარი. რაც გეგმის 97,05%-ს შეადგენს.
     ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019  წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 643,5 ათასი ლარი, 
ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 625,04 ათასი ლარმა  რაც გეგმის 97,13 % შეადგენს
2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი   

2019 წლის  ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო და მიზნობრივი 

პირდაპირი ჩარიცხვები

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

01 01 ხონის საკრებულო     

00   ჯამური 643,500.00 625,045.40 18,454.60 97.13

2 ხარჯები 635,300.00 616,875.00 18,425.00 97.10

2.1    შრომის ანაზღაურება 494,300.00 477,059.00 17,241.00 96.51

2.2    საქონელი და მომსახურება 99,900.00 98,791.00 1,109.00 98.89



2.8    სხვა ხარჯები 41,100.00 41,025.00 75.00 99.82

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

41,100.00 41,025.00 75.00 99.82

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული

41,100.00 41,025.00 75.00 99.82

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,200.00 8,170.40 29.60 99.64

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერიას   2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 1 510.2 ათასი ლარი, 
ფაქტიურმა საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 1 502.6 ათასი ლარი  რაც გეგმის 99.5 % შეადგენს

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის  ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი 

ჩარიცხვები

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

01 02 ხონის მერია     

00   ჯამური 1,510,200.00 1,502,587.91 7,612.09 99.50

2 ხარჯები 1,492,580.00 1,484,977.93 7,602.07 99.49

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,010,276.66 1,009,336.50 940.16 99.91

2.2    საქონელი და მომსახურება 458,215.00 453,613.00 4,602.00 99.00

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 100.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,900.00 9,854.09 45.91 99.54

2.8    სხვა ხარჯები 8,380.00 6,366.00 2,014.00 75.97

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,620.00 17,609.98 10.02 99.94

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდნ მიღებული სესხის მომსახურება

2019 წელს  მუნიციპალური განვითარების ფონდიდნ მიღებული სესხის მომსახურებაზე გაწეული 
იქნა 51313,0 ლარის გადახდა. აქედან სესხის % 25642,0 ლარი ვალდებულების კლება (სესხის ძირის 
დაფარვა) 25671,0 ლარი. 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის  ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი 

ჩარიცხვები

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით



ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

01 06 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული 

სესხის მომსახურება

    

00   ჯამური 51,313.00 51,313.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

2.4    პროცენტი 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

33   ვალდებულებების კლება 25,671.00 25,671.00 0.00 1.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 25,671.00 25,671.00 0.00 1.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო 

კრედიტორები - სესხები

25,671.00 25,671.00 0.00 1.00

სარეზერვო ფონდი

   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2019 წელს განისაზღვრა 140,0 ათასი ლარით.    საკასო 
ხარჯი 102,613 ათასი ლარი.  ასანაზრაურებელი ვალდებილებები შეადგენდა 37,0 ათას ლარს.  სარეზერვო 
ფონდიდან დაფინანსდა  ოჯახები, რომლებსაც  სტიქიური უბედურების (ხანძარი) შედეგად დაუზიანდა 
ან/და  გაუნადგურდა საცხოვრებელი სახლი, ან სათავსო ნაგებობები.  სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში 
მყოფ 340-ზე მეტ მოქალაქეს დაუფინანსდა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ნაწილობრვივ ან სრულად, 
მოხდა ახალგაზრდა სპორტსმენის საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირში მონაწილეობის დაფინანსება. 

2019 წლის ბიუჯეტით წინა წელს წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან  გადასახდელებმა შეადგინა 0,1 ათასი ლარი.  
 
  

2019  წლის ბიუჯეტით   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოებაზე განისაზღვრა 91,03 ათასი 
ლარი.  აქედან დელეგირებული ტრანსფერი 67,0 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრებიდან 24,03 ათასი 
ლარი. საანგარიშო წლის განმავლობაში შესრულებული გადასახდელებმა შეადგინა  90,4 ათასი ლარი.
 გეგმის 99,3% 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი 

ჩარიცხვები

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019



იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების 

ხელშეწყობა

    

00   ჯამური 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2 ხარჯები 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2.1    შრომის ანაზღაურება 78,813.00 78,811.78 1.22 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 7,018.00 6,416.18 601.82 0.91

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,200.00 5,200.00 0.00 1.00

პროგრამული კოდი 03 00  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

საგზაო ინფრასტრუქტურაზე გაწეული გადასახდელები.

  2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდინან 
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის 
N2577 განკარგულებით   ხონის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხამ შეადგინა 2466.463 ათასი 
ლარი. გამოყოფილი თანხიდან მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 13 საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი. 
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით დაიგო 12349,0 მეტრი ახალი ასფალის გზა. აქედან 5466 მეტრი სოფლად და 6883  
მეტრი ქალაქის ტერიტორიაზე. განკარგულებით გამოყოფილი თანხის საკასო შესრულება შეადგენს 100%-ს. 

№ პროექტის დასახელება           
ლოკაცია (ქალაქი, 

დაბა, სოფელი)

რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი 

(კმ,ცალი)

  რგპფ   

1
სოფელ დიდ კუხში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის შიდა 
სახელმწიფოებრივი გზის მე-16 კმ -იდან #7 და #9 ქუჩების 
მოასფალტება (ძიძიგურების უბანი)

სოფელი დიდი 
კუხი

1480

2
ქ. ხონში, იპ. ხვიჩიას მეორე შესახვევის მოასფალტება 
(პირველი უბნის სასაფლაომდე მისასვლელი გზა)

ქ. ხონი 479

3 ქ. ხონში, ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება ქ. ხონი 659

4
ქ. ხონში, გურამიშვილის ქუჩის გაგრძელების 
მოასფალტება

ქ. ხონი 407



5
ქ. ხონში, ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია, 
გაგრძელების მოასფალტება

ქ. ხონი 1257

6 ქ. ხონში, მებუკის ქუჩის მოასფალტება ქ. ხონი 800

7
სოფელ დიდ კუხში გორდაძეების უბანში #1 ქუჩის 
მოასფალტება წყალტუბო-ხონის შიდა სახელმწიფოებრივი 
გზის მიმდებარედ

სოფელი დიდი 
კუხი

1180

8
ქ. ხონში, სოლომონ მეორის ქუჩის I და II შესახვევის 
ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა

ქ. ხონი 766

9 ქ. ხონში, ტ. ტაბიძის ქუჩის მოასფალტება ქ. ხონი 824

10
ნახახულევის ადმინისტრაციული ერთეული, სოფ. 
ნახახულევში უგულავების უბანში გზის მოასფალტება

სოფელი 
ნახახულევი

706

11 ქ. ხონში, ნ. ნიკოლაძის ქუჩის რეაბილიტაცია ქ. ხონი 928

12
სოფელი ივანდიდი-კუხის დამაკავშირებელი გზის 
მოასფალტება

სოფელი 
ივანდიდი 

სოფელი კუხი
2100

13 ქ. ხონში, ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება ქ. ხონი 763

საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურებისათვის  2019 წელს მუნიციპალიტეტმა 
საკუთარი სახსრებიდან  გადაიხადა 199,6 ათასი ლარი.  საკუთარი სახსრებით ასევე 2019 წელს 
განხორციელდა ქ. ხონში იუსტიციის სახლის მიმდებარედ ტროტუარისა და სანიაღვრე არხის კეთილმოწყობა, 
რომლის ღირებულებამ შეადგინა 38,8 ათასი ლარმა.

2018 წელს  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ხონდიდან ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 464.926 
ათასი ლარი მაღალმთიანი დასახლებებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განსახორციელებლად. 
გამოყოფილი თანხის ფარგლებში 2019 წელს განხორციელდა  სოფელ კინჩხაში სამი საუბნო გზის ბეტონის 
საფარით მოწყობა. პროექტის განხორციელებაში მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა შეადგენდა 
გამოყოფილი თანხის 5%-ს. აღნიშნულ სამუშაოებზე საკასო ხარჯმა შეადგინა სახელმწიფო ფონდებიდან  450,7 
ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 23,7 ათას ლარს. შესრულებული სამუშაოების 2,5% 
დატოვებულია მუნიციპალიტეტის მიერ გარანტიის უზრუნველსაყოფად.

გასულ წლებში განხორციელებული სამუშაოების გარანტიის უზრუნველსაყოფად დატოვებული თანხიდან 
33,6 ათასი ლარი დაბრუნებულია კომპანიებისათვის.

2018 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდინან განსახორციელებელი 
პროექტების დაფინანსება  2019 წელს  განხორციელდა 1015,4 ათასი ლარის ოდენობით.  საანგარიშო წელს 
თანხის გადახდა ძირითადში გამოწვეული იყო 2018 წელს დაუსრულებელი სამუშაოების ან საინჟინრო 
მონიტორინგის შესაბამისი დასკვნების უქონლობის გამო.

საბიუჯეტო პროგრამა სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი სამუშაოები  2019 წელს საბიუჯეტო სახსრებიდან 
განხორციელდა 25,7 ათასი ლარის ანგარიშსწორება შემსრულებელ ორგანიზაციებზე. 3,5 ათასი ლარით 



შესყიდული იქნა ხონში იუსტიციის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხისა და ტროტუარის კეთილმოწყობის 
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და ხონში ჭანტურიასა და მოსე ხონელის ქუჩებზე 
სარწყავი არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.  22,2 ათასი 
ლარი ხონში 2018 წელს ვ.ბახტაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის თანხა.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 96,9 ათასი 
ლარი ჭანტურიასა და მოსე ხონელის ქუჩებზე სარწყავი-სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოებისათვის. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების საკასო ხარჯმა შეადგინა 95,8 ათასი ლარი.

      ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი მოიცავს გარე განათების, დასუფთავების, გამწვანებისა და 
მექანიზაციის განყოფილებებს.  განყოფილებები საანგარიშო წელს აქტიურად ანხორციელებდნენ სხვადასხვა 
სახის სამუშაოებს.  მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების სამსახურის მიერ ყოველდღიურ რეჯიმში იწმინდება 
სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხები, დასუფთავების მანქანების მიერ ასევე 
ყოველდღიურად ხდება ნარჩენების შეგროვება. წლის განმავლობაში გატანილი იქნა 7884 მ3 საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენი.            
გამწვანების გაყოფილება ანხორციელებს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ნარგავების და მწვანე საფარის 
მოვლა-პატრონობას (ბარვა, კულტივაცია, გაკრეჭვა და ა. შ), სკვერების და გაზონების გათიბვით სამუშაოებს.

   დასუფთავების განყოფილებაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი, რომელიც ანხორციელებს ქალაქის 
ტერიტორიაზე არსებული ქუჩებისა და სკვერების დასუფთავებას. 18 მეეზოვე ყოველდღიურად ანხორციელებს 
ქ. ხონის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას, კერძოდ:   
     

      ორგანიზაციის სარგებლობაშია 136 ნაგვის კონტეინერი, რომლებიც განთავსებულია 
      ხონის მუნიციპალიტეტში კერძოდ:

# სამუშაოს დასახელება მოცულობა ჯერადობა 

1 ჭავჭავაძის ქუჩა (მარცხენა მხარე) 550მ2 ყოველდღე

2 ჭავჭავაძის ქუჩა (მარჯვენა მხარე) 600მ3 ყოველდღე

3
ცნეტრ. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, 
ახალგაზრდობის ქუჩის დასაწყისი

550მ3 ყოველდღე

4 საკრებულოს წინ, კაკაბაძის ქუჩა (მარცხენა მხარე) 550მ3 ყოველდღე
5 კაკაბაძის ქუჩა (მარჯვენა მხარე) 550მ2 ყოველდღე
6 სიყვარულის სკვერი 500მ2 ყოველდღე

6
თავისუფლების მოედანი (მარცხენა მხარე), სოლომონ 
მეორის ქუჩის დასაწყისი

550მ2 ყოველდღე

7
თავისუფლების მოედანი (მარჯვენა მხარე), ჭანტურიას 
ქუჩის დასაწყისი

570მ2 ყოველდღე

8 მოსე ხონელის ჩიხი, მემორიალის ტერიტორია 550 მ2 ყოველდღე
9 ჭანტურიას ქუჩა (მოსაცდელიდან სადგურამდე) 550მ2 ყოველდღე
10 სადგურის მიმდებარე ტერიტორია 550მ2 ყოველდღე
11 შამათავას ქუჩა 500მ2 ყოველდღე
12 მოსე ხონელის ქუჩა 500მ2 ყოველდღე
13 ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისი, კულტურის სახლის წინ 550მ2 ყოველდღე

14
მოსე ხონელის ქუჩიდან კულტურის სახლამდე 
(ეკლესიის წინ)

550მ2 ყოველდღე

15 ცენტრალური ბულვარი 1551მ2 ყოველდღე



ქალაქი:
1. ჭანტურია ქუჩა – 10 
2. მებუკის ქუჩა - 2
3. გურამიშვილის ქუჩა - 4
4. სოლომონ მე-2 ქუჩა - 8
5. ჭავჭავაძის ქუჩა - 9
6. ბაგრატიონის ქუჩა - 4
7. სამხედრო დასახლება - 9
8. კაკაბაძის ქუჩა- 2
9. აბაშიძის ქუჩა - 3
10. მოსე ხონელის ქუჩა - 7
11. რუსთაველის ქუჩა - 3
12. წერეთელი - 1
13. გორგასლის ქუჩა - 1
14. ხვიჩიას ქუჩა - 2
15. ბახტაძის ქუჩა - 5
16. ვაჟა-ფშაველას ქუჩა - 1
17. ნინოშვილის ქუჩა - 2
18. ნიკოლაძის ქუჩა - 2
19. გამსახურდიას ქუჩა - 2
20. ბერიძის ქუჩა - 2
21. აღმაშენებლის ქუჩა - 2
22. თამარ მეფის ქუჩა - 3
23. ცენტრალური ბულვარი - 1
სოფლები:
1. პატარა კუხი - 4
2. დიდი კუხი - 2
3. გუბი -3
4. ივანდიდი - 10
5. ქუტირი - 2
6. ჯიხაიში - 6
7. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი - 4
8. კინჩხა - 4
9. გორდი - 7
10. ხიდი - 2
11. სუხჩა- 2
12. მათხოჯი - 2
13. ნახახულევი - 1
14. კონტუათი - 2                
   ქ. ხონის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად, ხოლო 14 სოფლიდან  პერიოდულად, თითქმის ყოველ მეორე 
დღეს ხდება ნაგვის კონტეინერების ნარჩენებისგან გაცლა. ხონის საზღვრებს შიგნით ხდება ქუთაისი-ხონის 
დამაკავშირებელი, წყალტუბო-ხონის დამაკავშირებელი, მარტვილი-ხონის დამაკავშირებელი და სამტრედია-
ხონის დამაკავშირებელი გზების დასუფთავება.
      



განათების განყოფილებაში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი, გასანათებელი მოწყობილობებისთვის 
გახარჯულია 53000 ლარი, საახალწლო განათებების და ფეიერვერკებისთვის გახარჯულია 6813 ლარი. 
განათების განყოფილება ახორციელებს ქალაქის და სოფლების ტერიტორიაზე არსებული განათების 
წერტილების მოვლა-პატრონობას.  2019 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტში შეცვლილია შემდეგი 
სახის ელ. მასალები:

                                                                                                                                 შ    ე    ც    ვ    ლ    ი    ლ  ი    ა#

ქუჩის დასახელება

ნათუ

რა

(ც)

დრ

ოს

ელ

ი

(ც)

იგნიტორი

(ც)

დამც. 

მოწყ.

(ც)

სოდ. 

ნათ 

150ვტ

(ც)

ეკო 

ნათ.

(ც)

ავტ. 

ამომ

(ც)

ფოტო 

რელე

(ც)

მეტ. 

ლამპ.

(ც)

პლასტმ. 

ლამპიონი

(ც)

ელ. 

სადენი

(მ)

ელ. 

ვაზნა

(ც)

ელ.

მრც.

(ც)

1 ხონის ცენტრალური 

პარკი

99 60 32

2 სიყვარულის პარკი 1 22 2 1 72

3 საკრებულოს მიმდებარე 

ტერიტორია

50 14

4 თავისუფლების მოედანი 2 10 1

5 დიდების მემორიალი 23 28

6 გორგასლის ქუჩა 46

7 ვაჟა-ფშაველას ქ. 14 2 1 2 1

8 რუსთაველი 83 4 4 1 4 2 1

9 ბარათაშვილი 27 1

10 აბაშიძე 102 1 1 5

11 ჭანტურია 29 46 46 1 51 7

12 აღმაშენებელი 26 26 1 29 1 1

13 ვ. ბახტაძე 131 1 1 1

14 გამსახურდია 18 1 1 1

15 წმ.ნინო 110 3 14

16 სოლომონ მეორე 28 28 3 35 2 3 7 1

17 ბერიძე 20

18 იპ. ხვიჩია 83 9

19 გეგია 26 1 1 1

20 გურამიშვილი 79 1 6

21 დუმბაძე 46

22 ჭავჭავაძე 44 20 20 1 20 1

23 პ. კაკაბაძე 23 23 2 34 1 2 3

24 წერეთელი 17 1

25 ახალგაზრდობა 23 2

26 შამათავა 5 1

27 თამარ მეფე 57 1 4

28 სამხედრო დასახლება 7 7 8

29 ლესელიძე 14

30 ფიროსმანი 41

31 თაყაიშვილი 87 7

32 ნიკოლაძე 36



33 ჯაფარიძე 45

34 ტ. ტაბიძე 18

35 ჩოლოყაშვილი 18 1 1

36 26 მაისი 95 1

37 მოსე ხონელი 8 19 19 3 25 2 2 1

38 ზ. კაკაბაძე 38 1

39 ბაგრატიონი 46 5

40 თაბუკაშვილი 15

41 პუშკინი 11

42 ნუცუბიძე 46 2 2

43 თუთისანი 80 1 1 60 12

44 დ. კაკაბაძე 24

45 მებუკე 4

46 ჯორჯიაშვილი 8

47 ს. კაკაბაძე 3

სოფლები: 

                                                                                                                                 
შ    ე    ც    ვ    ლ    ი    ლ  ი    ა

#

სოფლის 
დასახელება

ნათურ

ა

(ც)

დრ

ოსე

ლი

(ც)

იგნიტორ

ი

(ც)

დამც

. 

მოწყ.

(ც)

სოდ. 

ნათ 

150ვ

ტ

(ც)

ეკო 

ნათ

.

(ც)

ავტ. 

ამო

მ

(ც)

ფოტ

ო 

რელე

(ც)

მეტ. 

ლამპ

.

(ც)

პლასტმ. 

ლამპიონ

ი

(ც)

ელ. 

სადენ

ი

(მ)

ელ. 

ვაზნ

ა

(ც)

ელ.

მრც

.

(ც)

1 მათხოჯი 325 1 5 1 31
2 გუბი 268 1 1 22
3 დედალაური 32 1 1 1 110
4 გორდი 75 9 9 2 14 2 1 30
5 ქუტირი 241 2 28
6 გოჩა ჯიხაიში 238 1 1 1 19 1
7 ნახახულევი 138 40 40 1 48 1 1 2 11
8 კუხი 331 43 43 2 53 15 2 2 29
9 ახალშენი 36 1 1 1
10 ივანდიდი 135 1 2 2 11

გამწვანების სამსახურში დასაქმებულია 8 თანამშრომელი, 2019 წლის განმავლობაში გამწვანების სამსახურის 
მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

აპრილი-სექტემბრის თვეში ჩატარდა გეგმიური გაცელვითი სამუშაოები. კერძოდ გაიცელა: ქ. ხონის 
ტერიტორიაზე არსებული სკვერები, ჭავჭავაძის ქუჩის გაზონები, ცენტრალური ბულვარი, სასამართლოს მიმდებარე 
ტერიტორია, შამათავას ქუჩა, მემორიალის მიმდებარე ტერიტორია, მოსე ხონელის ქუჩაზე მდებარე ბილიკები, 
სიყვარულის სკვერი, საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია, თავისუფლების მოედანზე არსებული გაზონები, 
ეპარქიის მიმდებარე ტერიტორია, ასევე გაიცელა სოფ. ივანდიდის ადმინისტრაციული შენობის, #1 საბავშვო ბაღისა 
და  #3 საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოები.

აპრილი-მაისის თვეში თავისუფლების მოედანზე და შარაშიძის ძეგლთან დაირგო სეზონური ყვავილები -  
სულ 300 ძირი, შეიბელა და მოიჭრა ხეები კერძოდ: მარტის თვეში ჭანტურიას ქ. #109-ში მოჭრილი იქნა ხმელი კოპიტი, 
ამავე ქუჩის #34-ში მოიჭრა ნახევრად გამხმარი ცაცხვის ხე. აპრილის თვეში მოჭრილი იქნა იუსტიციის სახლის ეზოში 



მდგარი 7 ძირი ეკლის ხე, შეიბელა 1 ძირი ცაცხვი, ოთხი ძირი წიწვოვანი ხე-მცენარე. მაისის თვეში სოფ. მათხოჯის 
სტადიონზე შეიბელა 7 ძირი წიწვოვავი ხე. აგვისტოს თვეში თავისუფლების მოედანი #7-ში მოიჭრა ნახევრად 
წაქცეული კაკლის ხე. მოსე ხონელის 72-ში გადაიბელა 2 ძირი აკაციის ხე. ვალია ბახტაძის #7-ში ყოფილი მუზეუმის 
ტერიტორიაზე მოიჭრა გამხმარი და დაზიანებული ხეები. დეკემბრის თვეში შეჭრილი იქნა მარაოსებრი პალმის 
ტოტები.

მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების განყოფილება:
მექანიზაციისა და სანიაღვრე არხების განყოფილებაში დასაქმებულია 21 თანამშრომელი,
 სამსახურის სარგებლობაშია:

 4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანა, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ შეგროვილი 
ნარჩენების  გატანას.

 1 ერთეული ავტომობილი ე.წ  ,,ამწე კალათი“  ემსახურება გარე განთების სისტემას; 
 1 ერთეული ავტოგრეიდერი .
 2019 წლის განმავლობაში ავტოგრეიდერის მიერ შესრულებული სამუშაოები: 

თებერვალი - სოფ. ივანდიდი -  მესამე ქუჩის პირველი შესახვევი 1კმ და მე-15 ქუჩის საძოვართან 
მისასვლელი გზის დაგრეიდერება; სოფ. ნახახულევში - ე.წ ბოყოურას უბანში ნაგავსაყრელის 
მოწესრიგება; სოფ. საწულუკიძეოში კონტუათსა და ნახახულევში შიდა გზების (2.5კმ) დაგრეიდერება; 
მარტი - სოფ. ივანდიდი - პატარა ჯიხაიშის გზაზე მდებარე კარიერთან დაყრილი სამშენებლო 
მასალებისა და სხვა სახის ნარჩენებისგან გაწმენდა; სოფ. გ/ჯიხაიშში სიმინდის ნათესებში მისასვლელი 
გზების მოწესრიგება;
აპრილი - ქ. ხონში, ფიროსმანის ქუჩის დაგრეიდერება; სოფ. კუხში საფეხბურთო მოედნის მოსწორებითი 
სამუშაოები; 
მაისი - ქ. ხონში, სვანების უბნის სასაფლაოზე მიწის დიდი გროვის გასწორებითი სამუშაოები; 
ივნისი - სოფ. დედალაურში, კერძოდ ჩ/მეურნეობა ე.წ მეორე უბნისა და გველესიანების უბანში 
დაზიანებული საავტომობილო (3კმ) გზის დაგრეიდერება; 
აგვისტო - სოფ. ბესიაურში დაზიანებული საავტომობილო გზის დაგრეიდერება; სოფ. ივანდიდში მეორე 
ქუჩის (2კმ) გზის დაგრეიდერება;  სოფ. ივადიდში კერძოდ პ/ჯიხაიშის გზაზე კარიერთან დაყრილი 
ნარჩენების გაწმენდითი სამუშაოები;
ნოემბერი- ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. უძლოურში შიდა გზის დაგრეიდერება; ქ. 
ხონში თაყაიშვილის ქუჩის დაზიანებული გზის დაგრეიდერება; 
დეკემბერი - სოფ. ნახახულევში შიდა გზების დაგრეიდერება; ქუტირის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
სოფ. პ/ჯიხაიშში, კერძოდ მიქაძეების უბანში სავალი გზის დაგრეიდერება;

        ქ. ხონში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა-გასუფთავებაზე დასაქმებულია 3 მუშა, 
       რომლებიც ყოველდღიურად ასუფთავებენ არხებს (არხის სიგრძე 7კმ). 
      სულ ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის მიერ 2019 წლის განმავლობაში გახარჯულია  625547

      ლარი აქედან სუბსიდია -613000 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 16547ლარი. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N 986 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან განხორციელდა  
სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია ღირებულებით 3,4 ათასი 
ლარი, სტადიონის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 4,3 
ათასი ლარი, ქ.ხონში ბაგრატიონისა და ჭანტურიას  ქუჩებზე მდებარე მოსახლეობის მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლების სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ღირებულებით 6,4 
ათასი ლარი, ხონის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის საცხოვრებელი 
სახლებისათვის სახურავის მასალის შეძენა ღირებულებით 15,8 ათასი ლარი,  107,9 ათასი ლარი გადახდილი 
იქნა ხონის სამხატვრო სკოლისა და გოჩა ჯიხაიშის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის.
  გასულ წლებში განხორციელებული სამუშაოების გარანტიის უზრუნველსაყოფად დატოვებული თანხიდან 
4,6 ათასი ლარი დაბრუნებულია კომპანიებისათვის.
 5,6 ათასი ლარი გადახდილი იქნა საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფისათვის გაწეული სამუშაოების 



დასაფინანსებლად.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის N 2367 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან განხორციელდა ხონის 
მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების სარიაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება. 
აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისათვის დაიხარჯა 76,3 ათასი ლარი. 

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დასაფინანსებლად 2019 წელს 
გამოყოფილი იყო 170,0 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯმა შეადგინა 164,13 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავებისათვის, რომელსაც ანხორციელებს მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია შპს აფხაზეთი  2019 წელს გამოყოფილი იყო 65,0 ათასი ლარი. გაწეული 
ხარჯმა შეადგინა 65,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახურისათვის 2019 წლის ბიუჯეტით სუბსიდიის სახით 
გამოყოფილი  იყო 120.0  ათასი ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 119.943 ათასი ლარი, რაც გეგმის 
100,0 %-ია. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
სასაფლაოების მოვლა და მართვა.   ორგნიზაცია წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში არსებული 
სასაფლაოების უმეტესობაში ანხორციელებს,  აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით  
ქვიშის შეტანას და ნარჩენების გატანას. 2019 წელს მუნიციპალიტეტში არსებული სასაფლაოების 
ტერიტორიაზე შეტანილ იქნა 295 მეტრ კუბი ქვიშა, 5,015 ათასი ლარის ღირებულების.  განახორციელა 150,0 
კუბური მეტრის  ნარჩენების გატანა ღირებულებით 2850,0 ლარი.  განხორციელდა სასაფლაოებზე გამხმარი 
და დაზიანებული ხეების შეკაფვა.   
ცხრილში ნაჩვენებია  საკუთარი შემოსავლებით და მიღებული სუბსიდიით გაწეული ხარჯის გეგმა-ფაქტი:

ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა 

წლის

გეგმა 

პერიოდის

ხარჯი სხვაობ

ა

შესრულება 

პერიოდის(%)

შესრულება 

წლის (%)

03 03 02 ა(ა)იპ  ხონის   სასაფლაო მეურნეობის 

მართვის სამსახური

      

00   ჯამური 121500,0 121500,0 121492,8

7

7,13 1,00 1,00

    საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 
470,0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციეკლებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. 
მოსახლეობის მიერ არჩეული იქნა 41 პროექტი. პროექტების განხორციელების შემდგომ ნარჩენი 
ეკონომიებიდან დამატებით განხორციელდა 3 პროექტი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 470,0 ათასი ლარი N45 
განკარგულებიდან.  გასული წლების სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ეკონომიიდან, რომელიც შეადგენდა 
9,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი შეადგენდა 8,33 ათასი ლარი.



საანგარიშო წელს განხორციელებული პროექტები:

# სოფელი პროექტის დასახელება
კატეგორია (დადგენილებით 

განსაზღვრული)

1 გორდი
სოფელ გორდის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია და ბაღის ტერიტორიის 
შემოღობვა

სკოლამდელი 
დაწესებულებები და 

შესაბამისი ინვენტარი

2 გოჩა ჯიხაიში
სოფელ გოჩა ჯიხაიშის სტადიონზე 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

სპორტული 
ინფრასტრუქტურა, 

მოედნები მოედნების 
ინვენტარი

3 შუა გუბი

სოფელ შუა გუბში სკვერის შემოღობვა 
(მოსეშვილების, ხარაბაძეების უბანი), ხიდ-
ბოგირის მოწყობა და გზის ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია

გზები

4 დიდი გუბი
სოფელ დიდ გუბში გარე განათების სისტემის 
მოწყობა

გარე განათება

5 პატარა გუბი

სოფელ პატარა გუბში სვანიძეებისა და 
აბზიანიძეების უბანში ხიდ-ბოგირის, სანიაღვრე 
არხისა და გზის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 
(თათეიშვილებისა და კაპრანას მინდორზე გარე 
განათების სისტემის მოწყობა)

სანიაღვრე არხები და გზები

6 დედალაური
სოფელ დედალაურში სოფლის ცენტრში 
არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

7 ბესიაური
სოფელ ბესიაურში სოფლის გზაზე აღმართის 
მონაკვეთში ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

8 ჩუნეში
სოფელ ჩუნეში სოფლის გზაზე აღმართის 
მონაკვეთში ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

9 ივანდიდი
სოფელ ივანდიდში #5 #6, #8, #15, #16 ქუჩებისა 
და #1 და #3 ქუჩების 1-ლი შესახვევების გარე 
განათების სისტემების მოწყობა

გარე განათება

1
0

ქვედა კინჩხა

სოფელ ქვედა კინჩხაში შიდა გზების 
რეაბილიტაცია-მოხრეშვა (ჩხეიძეების, 
მეძველიების, ჯანელიძეებისა და გედენიძეების 
მეორე უბანი)

გზები

1
1

ზედა კინჩხა
სოფელ ზედა კინჩხაში შიდა გზის რეაბილიტაცია 
(გედენიძეების პირველი უბანი)

გზები

1
2

კინჩხაფერდი
სოფელ კინჩხაფერდში ტაძართან მისასვლელი 
გზის რეაბილიტაცია

გზები



1
3

კინჩხაფერდი
სოფელ კინჩხაფერდში „ღოულას“ უბანში გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

1
4

რონდიში
სოფელ რონდიში გზის რეაბილიტაცია 
(მოხრეშვა) სანიაღვრე არხის მოწყობა

გზები და სანიაღვრე არხები

1
5

საწისქვილო

სოფელ საწისქვილოს ცენტრალურ გზასთან 
დამაკავშირებელ გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა და მოსაცდელის შემოღობვისათვის 
მავთულბადის შეძენა

გზები

1
6

დიდი კუხი
სოფელ დიდ კუხში სკვერში საბავშვო 
ატრაქციონის მოწყობა

სკვერები

1
7

დიდი კუხი
სოფელ დიდ კუხში საბავშვო ბაღის 
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

სკოლამდელი 
დაწესებულებები

1
8

ახალშენი
სოფელ ახალშენში (ფრანგების დასახლებაში) 
სპორტული კომპლექსის კეთილმოწყობის 
გაგრძელება

სპოტული 
ინფრასტრუქტურა

1
9

ახალშენი
სვანების დასახლებაში გარე განათების სისტემის 
მოწყობის გაგრძელება

გარე განათება

2
0

ნამაშევი
ნამაშევის უბანში სკვერის მოწყობა (სვანების 
დასახლება)

სკვერები

2
1

პატარა კუხი
სოფელ პატარა კუხში სკვერში საბავშვო 
ატრაქციონის მოწყობა

სკვერები

2
2

მათხოჯი
სოფელ მათხოჯში მე-9, მე-10, მე-11, მე-14 
ქუჩებზე გარე განათების სისტემების მოწყობა და 
საბავშვო ბაღის ეზოს შემორაგვა

გარე განათება სკოლამდელი 
დაწესებულებები

2
3

სუხჩა
სუხჩა-ლეფილიეს დამაკავშირებელი გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

2
4

სუხჩა სოფელ სუხჩის კლუბის რეაბილიტაცია კულტურის ობიექტები

2
5

ხიდი
სოფელ ხიდზე წყლის წისქვილისა და ხიდ-
ბოგირის ნაწილობრივი რაბილიტაცია

წისქვილები და ხიდ-
ბოგირები

2
6

ხიდი
გარე განათების სისტემის მოწყობა დიდღვაბუნის 
დასახლებაში

გარე განათება

2
7

ნახახულევი
სოფელ ნახახულევში უგულავებისა და 
მეძველიების უბანში გარე განათების მოწყობა

გარე განათება

2
8

ნახახულევი
სოფელ ნახახულევში კობეშავიძეების უბანში 
მოსაცდელის მოწყობა

მოსაცდელები

2
9

უძლოური
სოფელ უძლოურში გარე განათების სისტემის 
მოწყობა

გარე განათება

3
0

ახალბედისეული
სოფელ ახალბედისეულში სასმელი წყლის 
სისტემის მოწყობა

სასმელი წყლის სისტემები

3
1

საწულუკიძეო
სოფელ საწულუკიძეოში საბავშვო ბაღის 
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

სკოლამდელი 
დაწესებულებები



3
2

საწულუკიძეო

სოფელ საწულუკიძეოში სოფლის ცენტრში 
სკვერის რეაბილიტაცია, სკოლის მიმდებარე 
ტერიტორიის შემოღობვა, სანიაღვრე არხის 
მოწყობა

სკვერები და სანიაღვრე 
არხები

3
3

კონტუათი
სოფელ კონტუათში სოფლის ცენტრში სკვერის 
მოწყობა

სკვერები

3
4

კონტუათი
სოფელ კონტუათში გარე განათების სისტემის 
მოწყობის გაგრძელება

გარე განათება

3
5

ქუტირი
სოფელ ქუტირში ყოფილი მეურნეობის 
ორსართულიან შენობის ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია

კულტურული ობიექტები

3
6

გვაზაური
სოფელ გვაზაურში სპორტული მოედნის 
შემორაგვა

სპორტული ინფრასტრუქტურა

3
7

პატარა ჯიხაიში
სოფელ პატარა ჯიხაიშში ბოკელავაძეების უბანში 
სასაფლაოს შემორაგვის რეაბილიტაცია და შიდა 
საუბნო გზის რეაბილიტაცია

გზები და სასაფლაოების შემორაგვა

3
8

ძეძილეთი
სოფელ ძეძილეთში ბეტონის საფარის მოწყობის 
გაგრძელება

გზები და სასაფლაოების შემორაგვა

3
9

გელავერი
სოფელ გელავერში ცენტრალური გზის 
რეაბილიტაცია (მოხრეშვა), სანიაღვრე არხისა და 
მილ-ხიდის მოწყობა 2ც

გზები და ხიდ-ბოგირები

4
0

გვაშტიბი
სოფელ ქვედა გვაშტიბში და ჭალაში გზის 
რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)

გზები

4
1

ღვედი
სოფელ ღვედში ხიდიდან სოფლის 
მიმართულებით სკოლამდე გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა

გზები

4
2

ქუტირი
სოფელ ქუტირში, ღანირის საზღვრიდან სოფ. 
პატარა ჯიხაიშის გადასახვევამდე გარე 
განათების სისტემის მოწყობა

გარე განათება

4
3

მათხოჯი
სოფელ მათხოჯში საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს 
ღობის შემორაგვის რეაბილიტაცია

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებები

4
4

 გუბის, ივანდიდის, 
კუხის, მათხოჯის, 

ნახახულევის, და სოფელ 
ქუტირის 

სოფელ გუბის, ივანდიდის, კუხის, მათხოჯის, 
ნახახულევის, და სოფელ ქუტირის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების 
სისტემების ნათურების შეძენა და მოწყობა

გარე განათება

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად 2019 წლის ბიუჯეტის პროგრამით გამოყოფილი 
იყო 133,142 ათასი ლარი. საანგარიშო წელს გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 133,142,0 ათასი ლარი. 
პროგრამის ფარგლებში განვახორციელეთ 15 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

 სოფელ მათხოჯის ბარაბაძეების უბანში გზის მოასფალტების სამუშაოები, ღირებულებით 6630,0 ლარი.
 სოფელ დედალაურში გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 6309,0 ლარი.
 ქ. ხონში ჭავჭავაძის  გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 16914,0 ლარი.
 სოფელ სუხჩაში შიდა სასოფლო გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 4284,0 ლარი.
 სოფელ კონტუათში ჩარგეიშვილებისა და რუხაძეების უბნების გზის მოასფალტების სამუშაოები 

ღირებულებით 18618,0 ლარი.
 ქ. ხონში იპოლიტე ხვიჩიას პირველი შესახვევის გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 



4406,0 ლარი.
 სოფელ ახალშენში გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 8526,27 ლარი.
 სოფელ გოჩა ჯიხაიშის ცენტრიდან სოფელ გუბის მიმართულებით გზის მოასფალტების სამუშაოები 

ღირებულებით 13549,22 ლარი.
 ქ. ხონში თაყაიშვილის  გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 6458,0 ლარი.
 სოფელ გუბიდან სოფელ დიდი ჯიხაიშის საზღვრამდე გზის მოასფალტების სამუშაოები 

ღირებულებით 14000,0 ლარი.
 ქ. ხონში ფიროსმანის ქუჩის გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 4125,0 ლარი.
 ქ. ხონში ნიკოლაძის ქუჩის გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 4848,67 ლარი.
 სოფელ ნახახულევში უგულავეების უბანში გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 3661,89 

ლარი.
 სოფელ ივანდიდში სოფელ კუხის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები ღირებულებით 

9232,09 ლარი.

       2019 წელს ნაწილობრივ დაფინანსდა სამხატვრო სკოლისა და გოჩა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის სარემონტო 

სამუშაოები, 2018 წელს წარმოუდგენელი მონიტორინგისა და ზედამხედველობის დასკვნის გამო.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2019 წელს  ბიუჯეტით განისაზღვრა  1991,1 ათასი 

ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების საკასო 

გადასახდელებმა შეადგინა 1925,5 ათასი ლარი.  

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01).

  

კოდი

დაფინანსებ

ა ათას 

ლარშიპროგრამის დასახელება 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1085,0

პროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

ხონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენენ სასწავლო – 

სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი 

დანიშნულებაა  საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი

ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის 

ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით 

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც 

სააღმზრდელო პროცესს გადის 850-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 261 პერსონალი, აქედან 84 

აღმზრდელი.  „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ 



პროგრამის მიზანია: ბავშვის სკოლისათვის მომზადება და მათთვის ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების 

უზრუნველყოფა.

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ 

ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის 

უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება 

სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების 

ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში მომსახურებით წლის გამავლობაში 

უფასოდ ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 850-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

ინდიკატორის დასახელება საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლო რისკები

ბაგა–ბაღების რაოდენობა 20 20 N/A

საბოლოო შედეგის შეფასები

ს 

ინდიკატორი
აღსაზრდელთა რაოდენობა 835 835 N/A

ა(ა)იპ ხონის  საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანებას 2019  წელს სუბსიდიის სახით გამოყოფილი ქონდა 1120,0  
ათასი ლარი.  აქედან, არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის  6,6 ათასი ლარი.  გაწეული საკასო 
გადასახდელებმა შეადგინა 1108,6 ათასი ლარი. საიდანაც: 1103,3 ათასი ლარი სუბსიდია,  ხოლო 5,3 ათასი 
ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდა.  საანგარიშო წელს ნაწილობრივ განხორციელდა სამზარეულოს 
ავეჯისა და ტექნიკის გაახლება, შეძენილი იქნა მუსიკალური ინსტრუმენტები, კვებისათვის გაწეულმა ხარჯმა 
შეადგინა 194,1 ათასი ლარი. გეგმის შესაბამისად ხორციელდება დეზინფექციისა და სადერატიზაციო 
სამუშაოები.  გაერთიანება აქტიურად ანხორციელებს ბავშვების ჩართულობას სხვადასხვა ღონისძიებებში. 
ეწყობა თემატური ზეიმები, გამოფფენები და ა.შ.
2019 წელს ძირითადად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებს წარმოადგენდა  გოჩა 
ჯიხაიშის ბაღის რეაბილიტაციის დასრულება,  ქუტირის საბავშვო ბაღის სახურავის გამოცვლა, სოფელ 
გორდისა და  მათხოჯის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა, სოფელ დიდ კუხში და საწულუკიძეოში ბაღის 
ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, 

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

04 01 ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების 

გაერთიანება

    



00   ჯამური 1,120,000.00 1,103,958.81 16,041.19 0.99

2 ხარჯები 1,113,400.00 1,098,638.66 14,761.34 0.99

2.5    სუბსიდიები 1,113,400.00 1,098,638.66 14,761.34 0.99

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,600.00 5,320.15 1,279.85 0.81

 

კოდი
დაფინანსება

ათას ლარშიპროგრამის 

დასახელება 
04 02 04 03

04 04

სკოლისგარეშე განათლება

329,0

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის  

ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი,  ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი.

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი

პროგრამა მოიცავს:

მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით 

მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს,  მოზარდებსა და ახალგაზრდებს.  დაწესებულებებში 

სასწავლო- აღმზრდელობითი სამუშაოების ძირითად ფორმას წარმოადგენს  საწრეო, სტუდიური და საკლუბო 

სამუშაოები სადაც ძირითადად ხორციელდება არაფორმალური განათლების მიღება,  რომელიც მიზნად ისახავს 

ბავშვის უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, 

ბუნებრივ გარემოში, სადაც ბავშვებს უქმნიან მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების 

მიხედვით. 

  ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს:  ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე 

ახალგაზრდობის ცენტრი, რომლის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამუსიკო, ვოკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიები, 

8 წრე და 3 კლუბი, მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერებისა და საკრავთა,  მხატვრული კითხვისა და 

ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის  გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, 

გიტარის შემსწავლელი და მხატვრული ტანვარჯიშის  წრეები. ფოტო-კინო ხელოვნების, შემეცნებითი და 

ინტელექტუალური თამაშების, მხარედმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული 

თეატრები.  ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 500 ზე მეტ ბენეფიციარს.  2019  წლის ბიუჯეტით ცენტრს 

გამოეყოფა 150,0 ათასი ლარი.  

  ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის   ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი აერთიანებს 2 წრის მიმართულებას, მოსწავლე 

ახალგაზრდობაში ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა. სწავლება მიმდინარეოს უფასოდ, მშობლის 

განცხადების საფუძველზე. დაკომპლექტებულია ძირითადად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით. თითოეულ 

ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა კომპიუტერის  შემსწავლელ კურსის  3 თვე, 

ინგლისურის კურსის 1 წელი. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ერთი საათი. ჯგუფები  კომპლექტდება ტესტირების 

საფუძველზე. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საგამოცდო კომისიის მიერ ტარდება გამოცდა და მოსწავლეებს 

გადაეცემა სერთიფიკატი.  ჩარიცხული მოსწავლეთა რაოდენობა სასწავლო წლისთვის დაახლოებით  შეადგენს   75 



მოსწავლეს.

პროგრამის მიზანია:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის შესწავლას, 

მეტი მოზარდის ჩართვას კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის გამოყენებას ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში.

 2019  წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 59,0 ათასი ლარი.  

 ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე    წარმოადგენს  სკოლისგარეშე სასწავლო–

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, 

ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმია-ლაბორატორიის, ნორჩ ეკოლოგთა, ქიმიური მეწარმეობის საფუძვლების, 

ფიზიკის, მათემატიკის, ზოგადი უნარების, ინფოტმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული 

მოდელირების, თანამედროვე ტექნიოლოგიების, მაკეტირება და ხაზვის, გამოყენებითი ხელოვნების, დიზაინის,  

ქსოვის, დაწყებითი ტექნიკური მოდელირების, რელიგია და კულტურის, ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, 

ინგლისური ენის, ლიტერატურული სალონის,  რადიოტექნოლოგია და ვიდეოკომუნიკაციის,  დებატ 

კლუბის"თაობათა ცვლა"-ს, აქტიური მოქალაქეების კლუბის, ვაჟთა ვოკალური ჯგუფის, ფოტომოყვარულთა 

ჯგუფის. 

  ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობას განუვითაროს ინტერესი 

საწარმოო    საქმიანობის და გამომგონებლობისადმი, ჩამოუყალიბოს ტექნიკურ-შემოქმედებითი აზროვნება,  

განუმტკიცოს საჯარო სკოლაში მიღებული ცოდნა და დახმარება გაუწიოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს   

დამატებითი საბაზისო ცოდნის მიღებაში, გამოუმუშაოს მაღალი ესთეტიკური კულტურა, ხელი შეუწყოს მათ 

მოსწავლეების პროფესიულ ორიენტაციას, ასევე   დიდი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდა გამომგონებელთა 

ჯგუფის წარმატებულ საქმიანობას. 

2019  წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყო  120,0 ათასი ლარი. 

მოსალოდნელი 

შედეგი

სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების მიღება,  მოსწავლე- ახალგაზრდობისათვის მოტივაციის ამაღლება,   

ნიჭიერი მოსწავლეების  გამოვლენა და წახალისება, საგნებისადმი ინტერესის გაღვივება, ხელმისაწვდომობა 

საგანმანათლებლო წრეებით სარგებლობისათვის, 

ინდიკატორის დასახ

ელება
საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლო რისკები

მოსწავლეების 

რაოდენობა 562 604

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა
40 44

საბოლოო შედეგის შეფასე

ბის 

ინდიკატორი

წრეების რაოდენობა 34 37

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლისათვის 2019 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყო 120,0 ათასი ლარის 



სუბსიდია.  გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა  120,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია. 
 გეგმა-ხარჯი სუბსიდია და საკუთარი შემოსავლები.   
2019 წლის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

04 02 ხონის ა(ა)იპ ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი     

00   ჯამური 122,923.00 121,168.84 1,754.16 0.99

2 ხარჯები 122,923.00 121,168.84 1,754.16 0.99

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,635.00 1,046.10 1,588.90 0.40

2.5    სუბსიდიები 120,000.00 119,834.74 165.26 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

2019 წელს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლში  ფუნქციონირებდა 17 დასახელების 23 წრე.  წრეებში 
გაერთიანებული იყო 242 მოსწავლე. 
 ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლში მუშაობს ინკლუზიური კაბინეტი,  სადაც  მოსწავლეებთან   მუშაობა 

მიმდინარეობს  ერთწლიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით. საანგარიშო წლის მანძილზე მოეწყო 

მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა, ლიტერატურული შეხვედრები.      აღსანიშნავია ახალგაზრდა 

გამომგონებელთა ჯგუფის წარმატებული საქმიანობა.  ათასწლეულის ინოვაციების კონკურსის შერჩევით, პირველ 

ტურში მოწონება დაიმსახურა ორმა ნამუშევარმა.  რელიგიის წრის მოსწავლეები ყოველწლიურად წარმატებით 

გამოდიან კონკურსში:  ,,ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“.  გუნდის 7 წევრი და მათი ხელმძღვანელი  სამგზის წმ. მიწის 

მოლოცვითა და ორგზის ტაო-კლარჯეთის მოლოცვით იქნენ დაჯილდოებული საპატრიარქოს მიერ.       

მოსწავლეთა 71-ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის რესპუბლიკურ ტურში ქიმიის, ფიზიკის, ისტორიის, 

გამოყენებითი ხელოვნების,  ფოტო და ფოლკლორის სექციაში გამარჯვებისათვისა და წარმატების მოპოვებისათვის 

მოსწავლეები დიპლომებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. 
2018 წელს განხორციელდა ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

ა(ა)იპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს 2019 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 59,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა 
შეადგინა 58,77 ათასი ლარი. 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 09/03/2020 13:29

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3



(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

04 03 ა(ა)იპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი     

00   ჯამური 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

2 ხარჯები 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

2.5    სუბსიდიები 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

ინფორმატიკის ცენტრი ემსახურება კომპიუტერული და ინგლისური ენის ცოდნის ამაღლებას. სწავლება 
მიმდინარეობს უფასოდ . ინგლისური ენის ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე, ხოლო კომპიუტერული პროგრამების 
შემსწავლელ ჯგუფებში 2 მოსწავლე. 2019 წელს ინფორმატიკის ცენტრში ჩარიცხულია 62 მოსწავლე.  ამჟამად 
კომპიუტერის კურსი გაიარა 26 მოსწავლემ და ინგლისური ენის 42 მოსწავლემ. 
 

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრს 2019  წელს გამოეყო სუბსიდია  150,0 
ათასი ლარი. საკასო ხარჯი შეადგენს 149,89 ათას ლარს. გარდა სუბსიდიისა ორგანიზაციას გააჩნდა საკუთარი 
შემოსავლები 15079,3 ლარი. 
ა(ა)იპ თავისი მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო საქმიანობით ემსახურება 6- დან 29 წლამდე 
ასაკის ახალგაზრდებს სკოლის შემდგომი, დამატებითი განათლების მიღებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს 6 
განყოფილება, 12 წრე, 6 კლუბი და ვოკალური სტუდია.  საანგარიშო წელს სასწავლო ერთეულებში მოსწავლეთა 
რიცხოვნობას შეადგენდა 500-ზე მეტ  მოსწავლეს.  სასწავლო ერთეულებში მოსწავლეთა რიცხოვნობა შეადგენდა 
542 მოსწავლეს. 2018 წელთან შედარებით 127 მოსწავლით მეტი. 2019-2020 სასწავლო წლისათვის ცენტრის სასწავლო 
ერთეულებში მიღებულია 333 მოსწავლე.   ამოირიცხა  57 .  საანგარიშო  წლის განმავლობაში ჩატარებულია 44  
შიდა და ეროვნული დონის პროექტი.  განხორციელდა 6 ექსპედიცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.   2019 
წლის 01 ნოემბრიდან ცენტრმა საქართველოს დასაქმებელთა ასოციაციისა და გერმანული ორგანიზაციის 
დაფინანსებით დაიწყო საგანმანათლებო პროექტის  ,,ვეტერინალური სკოლა ახალგაზრდებისათვის“ 
განხორციელება, რომელშიც ჩაერთო 29 წლამდე 14 ახალგაზრდა. 2019 წლის ბოლოსათვის მოსწავლეთა საერთო 
რიცხოვნობა შეადგენდა 564-ს. 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება



04 04 ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცენტრი

    

00   ჯამური 164,994.00 161,282.88 3,711.12 0.98

2 ხარჯები 164,994.00 161,282.88 3,711.12 0.98

2.1    შრომის ანაზღაურება 11,375.00 11,375.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 3,619.00 336.22 3,282.78 0.09

2.5    სუბსიდიები 150,000.00 149,571.66 428.34 1.00

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის18 იანვრის N13 განკარგულებით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 410,0 
ათასი ლარი მუნიციპალიტეტში მდებარე სკოლების სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. საანგარიშო 
წელს შეირჩა პირველ 7 სკოლის 10 პროექტი. სკოლებში ძირითადად მოეწყო სველი წერტილები, სპორტ დარბაზები 
და შემოღობვის სამუშაოები. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 377,6 ათასი ლარი. ნარჩენი ეკონომიიდან 
2020 წელს განხორციელდება 2020 წელს განსახორციელებელი სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
საპროექტო საქარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 
2019 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

მუნიციპალიტეტ
ი

სკოლის სახელწოდება
მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი სამუშაოს 

ტიპი 

ხონი
გ. ტაბიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ივანდიდის საჯარო სკოლა

სველი წერტილების მიშენება 8 ადგილზე

ხონი
ვ. ჯანჯღავას სახელობის ხონის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბის საჯარო სკოლა

სველი წერტილების მიშენება 8 ადგილზე

ხონი ქალაქ ხონის #4 საჯარო სკოლა სველი წერტილების რეაბილიტაცია

ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუხის საჯარო 
სკოლა

სველი წერტილების მიშენება 8 ადგილზე

ხონი
გ. ტაბიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ივანდიდის საჯარო სკოლა

სპორტდარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია

ხონი ქალაქ ხონის #2 საჯარო სკოლა სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია

ხონი ქალაქ ხონის #1 საჯარო სკოლა სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია

ხონი
ვ. ჯანჯღავას სახელობის ხონის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბის საჯარო სკოლა

სკოლის შემორაგვისა და სხვა 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობა

ხონი
გ. ტაბიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ივანდიდის საჯარო სკოლა

სკოლის შემორაგვისა და სხვა 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობა

ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის საჯარო 
სკოლა 

სკოლის შემორაგვისა და სხვა 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობა



დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა განახორციელა სკოლის მოსწავლეების  
ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. აღნიშნულის მომსახურების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი იყო 132,1 ათასი ლარი გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 98,09 ათასი ლარი. გაწეული 
მომსახურებიდან ნარჩენი ეკონომია გამოყენებული იქნება 2020 წლის მომსახურების ხარჯის დასაფინანსებლად.

 
2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

04 05 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა     

00   ჯამური 542,102.54 475,689.90 66,412.64 0.88

2 ხარჯები 132,102.54 98,087.86 34,014.68 0.74

2.2    საქონელი და მომსახურება 132,102.54 98,087.86 34,014.68 0.74

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,000.00 377,602.04 32,397.96 0.92

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2019 წელს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო  1308,6 ათასი ლარი. გაწეული საკასო გადასახდელებმა შეადგინა 1294,7 ათასი 

ლარი.  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, 

ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) 

განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.  წარმატებული სპორტსმენების 

ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, 

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების  ფინანსური მხარდაჭერა, 

ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა 

გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, 

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის 

ხელშეწყობა. 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის ,,იმერეთი“-ს  2019 წელის  ბიუჯეტის გეგმით  განაზღვრული ქონდა 252,0 
ათასი ლარი, რომლის დაფინანსებას იღებს  ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან და კერძო 
შემოწირულობებიდან.  2019 წელს გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა  213,05 ათასი ლარი.
2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3



(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 
31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 01 01 ა(ა)იპ  საფეხბურთო კლუბი ხონის „იმერეთი“     

00   ჯამური 252,000.00 213,057.06 38,942.94 0.85

2 ხარჯები 250,400.00 213,057.06 37,342.94 0.85

2.1    შრომის ანაზღაურება 82,322.26 70,394.80 11,927.46 0.86

2.2    საქონელი და მომსახურება 145,637.74 122,347.26 23,290.48 0.84

2.8    სხვა ხარჯები 22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული

22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,600.00   0.00

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლას  2019 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 272,0 ათასი 
ლარის სუბსიდია.  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიიღო 10,0 ათასი ლარი გრანტი. საანგარიშო 
პერიოდში გაწეული ხარჯმა შეადგინა 281,757 ათასი ლარი. 
 2019 წელს ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებდა 11 სახეობის 
სპორტული ჯგუფი  380 აღსაზრდელით.  ფეხბურთის 4 ჯგუფი -84 მოსწავლე,  კალათბურთის 3 ჯგუფი 45 
მოსწავლე, ჭიდაობის 5 ჯგუფი 78 მოსწავლე, ჭადრაკის 3 ჯგუფი 60 მოსწავლე,  მძლეოსნობის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, 
კრივის 1 ჯგუფი 12 მოსწავლე, რაგბის 2 ჯგუფი 18 მოსწავლე,  კარატეს 4 ჯგუფი 53 მოსწავლე,  ძალოსნობა 1 ჯგუფი 
18 მოსწავლე.
ზემოდჩამოთვლილი ჯგუფების აღსაზრდელები, საანგარიშო წლის განმავლობაში ეროვნული მაშტაბით დაგეგმილ 
შეჯიბრებებზე  გამოდიოდნენ წარმატებით. 

 ვაჟებში, კალათბურთის გუნდმა გამართულ შეჯიბრებებში მოიპოვა ოთხი პირველი ადგილი და ორი მეორე 
ადგილი. გოგონათა გუნდმა ერთი მესამე ადგილი.

 რაგბის გუნდმა მოიპოვა პირველი ადგილიქ. ბათუმში დასავლეთ საქართველოს ბავშვთა სარაგბო 
ფესტივალზე.

 ვაჟებში, ფეხბურთის გუნდმა გამართულ შეჯიბრებებში მოიპოვა ხუთი მესამე ადგილი და ერთი მეოთხე 
ადგილი. გოგონათა გუნდმა ერთი მესამე ადგილი.

 კარატე-დოს შეჯიბრებებში:  სამი მესამე ადგილი, ორი მეორე ადგილი.
 თავისუფალ ჭიდაობაში გამართულ შეჯიბრებებში ხუთი პირველი ადგილი, ექვსი მეორე ადგილი და 

ჩვიდმეტი მესამე ადგილი.
 ჭადრაკში გამართულ შეჯიბრებებში მოიპოვეს ოთხი პირველი ადგილი, სამი მეორე ადგილი, ორი მესამე 

ადგილი.
 ძალოსნობაში გამართულ შეჯიბებებში მოიპოვეს შვიდი პირველი ადგილი, შვიდი მეორე ადგილი და 

თერთმეტი მესამე ადგილი.
 მძლეოსნობაშიგამართულ შეჯიბრებებში მოიპოვეს ერთი პირველი ადგილი, სამი მეორე ადგილი და ორი 



მესამე ადგილი.

ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკას საანგარიშო წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოეყო 122,5 ათასი ლარი. 
სუბსიდია 114.3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულება შეადგენს 122,492 
ათას ლარს. 2019 წელს ბიბლიოთეკა მოემსახურა 4166 მკითხველს,  რომლებზეც გაიცა 18979 ცალი წიგნი და 
ჟურნალი.   ახალი წიგნების შეძენაზე დაიხარჯა 4,52 ათასი ლარი.  მუნიციპალიტეტში დღეისათვის 
ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, სადაც  ეწყობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. წიგნის პოპულარიზაციის 
მიზნით ბიბლიოთეკების გაერთიანებამ განახორციელა მრავალმხრივი და საინტერესო პროექტები:  პოეზიის 
საღამოები, ლიტერატურული კომპოზიციები, წიგნის კითხვის დღე,  ახლად გამოცემული წიგნების 
პრეზენტაციები, ღია კარის დღის მოწყობა სკოლის მოსწავლეებისათვის, შეხვედრა ლიტერატურის მოყვარულ 
ახალგაზრდებთან, აღინიშნა საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღე  და ა.შ. აღნიშნული ღონისძიებები ემსახურება 
წიგნით საზოგადოებრივი სარგებლობის უზრუნველყოფას და განათლების ამაღლების ხელშეწყობას.

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 02 03 ა(ა)აიპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა     

00   ჯამური 122,500.00 122,492.00 8.00 1.00

2 ხარჯები 114,300.00 114,292.00 8.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 114,300.00 114,292.00 8.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,200.00 8,200.00 0.00 1.00

ა(ა)იპ ხონის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლას 2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 235,0 ათასი 
ლარის სუბსიდია. გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 233,732 ათას ლარს. 2018-2019 სასწავლო წლისთვის 
განათლებას იღებს 273 მოსწავლე. აქედან: 249 მოსწავლე საფორტეპიანო განყოფილებაზე, 10 მოსწავლე 
საორკესტროზე, 14 მოსწავლე სიმებიან საკრავებზე.  ამჟამად არსებული კონტიგენტის ფარგლებში სწოლაში 
ფუნქციონირებს 29 სასწავლო ჯგუფი. სკოლას ემსახურება 10 ადმინისტრაციული პერსონალი და 35 პედაგოგი. 
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება



05 02 04 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა     

00   ჯამური 235,000.00 233,732.39 1,267.61 0.99

2 ხარჯები 235,000.00 233,732.39 1,267.61 0.99

2.5    სუბსიდიები 235,000.00 233,732.39 1,267.61 0.99

ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრს 2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა, სუბსიდიის სახით 177,65 ათასი 
ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 177,38 ათასი ლარი. კულტურის ცენტრის  წელს საკუთარი შემოსავლები 
2019  წელს შეადგენდა 3,01 ათას ლარს. 
კულტურის ცენტრი საანგარიშო წელს აქტიურად იყო ჩარტული მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. ამ 
მიზნით შემოქმედებითი ჯგუფები მონაწილეობდა  ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნის ღონისძიებებში, 
მოეწყო სპეკტაკლის პრემიერა, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი იმყოფებოდა გასტროლებზე ლატვიაში სადაც 
ღირსეულად წარმოაჩინეს მუნიციპალიტეტი, კულტურის ცენტრი სტუმრობდა  ქართული ხალხური სიმღერისა 
და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამლს ,,ერისიონი“-ს. მონაწილეობდა რეგიონალურ თიატრალურ 
ფესტივალებში. გარდა ჩამოთვლილისა განახორციელესდა მონაწილეობა მიიღეს  30-ზე მეტ ღონისძიებაში.

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 02 05 ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი     

00   ჯამური 180,000.00 179,634.34 365.66 1.00

2 ხარჯები 177,650.00 177,384.34 265.66 1.00

2.5    სუბსიდიები 177,650.00 177,384.34 265.66 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,350.00 2,250.00 100.00 0.96

 

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლას 2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა 62,0 ათასი ლარი. საკასო 
გადასახდელებმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 61,737 ათასი ლარი.

სკოლაში დასაქმებული არის 12 მოსამსახურე.  აქედან პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა 7 მასწავლებელი . სკოლაში 

ისწავლება გრაფიკა, ფერწერა, კომპოზიცია, ძერწვა, თექა და ხელოვნების ისტორია. სკოლაში სასწავლო  პროცესში 

ჩართული იყო 75 მოსწავლე.

სკოლა მონაწილეობდა რესპუბლიკის მაშტაბით გამართულ გამოფენებში. 

    . საანგარიშო  წელს  დასრულდა კაპიტალური რემონტი. გარემონტდა  II და III სართული სრულად, რამაც 

საშუალება მისცა სკოლას ქონოდა საგამოფენო სივრცე, რაც კიდევ უფრო გაზრდის და ხელს შეუწყობს სასწავლო, 



სააღმზრდელო, შემოქმედებითი პროცესის გამტკიცებასა და განვითარებას. სკოლამ გააახლა სასწავლო და საოფისე 

ინვენტარი.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2019 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 02 06 ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა     

00   ჯამური 62,000.00 61,737.54 262.46 1.00

2 ხარჯები 62,000.00 61,737.54 262.46 1.00

2.5    სუბსიდიები 62,000.00 61,737.54 262.46 1.00

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმს  2019  წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ქონდა  74,2 ათასი ლარი. სუბსიდიის 
სახით 69,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის 5,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 71,08 
ათასი ლარი.

2019 წელი ხონის ისტორიული მუზეუმისათვის ნაყოფიერი იყო. ყველა განყოფილებაში ჩატარდა ინვენტარიზაცია, 
მოხდა საინვენტარო წიგნების შეჯერება. ახალშემოსულ ექსპონატებს ჩაუტარდა სამეცნიერო აღწერა ,მიენიჭა 
სათანადო საინვენტარო ნომრები. ყოველწლიურად იზრდება სამუზეუმო ექსპონატებისა და ვიზიტორების  
რაოდენობა. 2019 წელს მუზეუმს შეემატა 407 ექსპონატი. ექსპონატების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 23068.  
მისასალმებელია უცხოელი ვიზიტორების ზრდის ტემპი. საანგარიშო წელს მუზეუმს სტუმრობდა 2609 ვიზიტორი, 
რომელიც 299 -ით მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. განხორციელდა მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა და სველი 
წერტილის მოწესრიგება. ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა პ.კაკაბაძის სახელობის მუზეუმს. მუზეუმი 
სრული რეაბილიტაციისათვის საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას. 
        წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სკოლებთან შეთანხმებით ჩატარდა ღია -გაკვეთილები, გასვლითი 
ღონისძიებები, არქეოლოგიურ თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე.   მუზეუმი ვიზიტორებისათვის არის 
უფასო.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 02 07 ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი     

00   ჯამური 74,200.00 71,086.64 3,113.36 0.96

2 ხარჯები 69,200.00 68,088.41 1,111.59 0.98

2.5    სუბსიდიები 69,200.00 68,088.41 1,111.59 0.98



31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00 2,998.23 2,001.77 0.60

    ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობისათვის 2019 წელს ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 6,4 
ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,03 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები  
საინფორმაციო სააგენტოებთან და  ტელემაუწყებელთან  საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის. 

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 03 01 ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა     

00   ჯამური 6,400.00 6,035.00 365.00 0.94

2 ხარჯები 6,400.00 6,035.00 365.00 0.94

2.2    საქონელი და მომსახურება 6,400.00 6,035.00 365.00 0.94

საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისათვის  2019  წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 

გამოყოფილი იყო 10,0 ათასი ლარი. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 
ხორციელდება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში, ხონის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ, 
გამოცემული დადგენილებებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული 
დოკუმენტაციის გამოქვეყნების მომსახურების გადახდა. 

  
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 03 04 საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნება

    

00   ჯამური 10,005.00 7,598.00 2,407.00 0.76



2 ხარჯები 10,005.00 7,598.00 2,407.00 0.76

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,005.00 7,598.00 2,407.00 0.76

   ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრის ხონის 2019  წლის ბიუჯეტით გამოეყო 33,0 ათასი ლარის სუბსიდია . 

ორგანიზაციამ 

მიიღო საკუთარი შემოსავლები 2760,0,0 ლარი. საანგარიშო წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა სუბსიდიიდან 33,0 ათასი 
ლარი. საინფორმაციო ცენტრი ბეჭდვითი ფორმით, თვეში ორჯერ პერიოდულობით  უზრუნველყოფს    

გაზეთი ,,ხონი“-ს გამოცემას.  

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 03 05 ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი "ხონი"     

00   ჯამური 33,000.00 33,000.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 33,000.00 33,000.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 33,000.00 33,000.00 0.00 1.00

   ახალგაზრდული და სპორტული პროგრამებისათვის 2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 44.0 ათასი ლარი. 
ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 43.331 ათასი ლარი.  2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდა უამრავი ღონისძიება, საიდანაც აღსანიშნავია:  

 აგვისტოს ომში დაღუპული მერაბ თუთისანის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში;
 მხიარული სტარტები;
 ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ფრენბურთი, ნარდსა და შაშში;
 მოყვარულთა ლიგა ფეხბურთში;
 სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში-(ნატოს კვირეული)
 საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი ,,ხონი 2019“ (გოგონებს შორის),ოლიმპიზმის დღეს;
 სპორტის საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჭადრაკში;
 საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატი - Georgia drift series 2019-.
 დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატი წყვილთა რბოლაში;
 სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (მინიფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, კროსი, მხიარული 

სტარტები);
 შ.შ.მ პირებისათვის -სპორტი ბარიერების გარეშე;
 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება ომის ვეტერანებს 

შორის (ნარდი, შაში);
 საფეხბურთო ჩემპიონატები -სოფლებში: ნახახულევი, კონტუათი, მათხოჯი.
 ოლიმპიზმის დღე-საფეხბურთო ფესტივალი-,,ხონი 2019’(გოგონებს შორის)
 ევროპის სპორტის კვირეული - „ ხონის მერიის თასი 2019“ მინიფეხბურთში.



 საჭადრაკო ფესტივალი-,,ხონი 2019“
 სპორტის საერთაშორისო დღე (მძლეოსნური გარბენი);

 ინტელექტუალური თამაშები
 მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი;
 დასუფთავების აქცია;
 წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება;
 ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერა (ფილმის ჩვენება, გამოჩენილ ადამიანთან შეხვედრა, 

გამომგონებელთა მხარდაჭერა. ფოტო ნამუშევრების გამოფენა-კონკურსი, თვითნასწავლი მხატვრების 
ნამუშევრების გამოფენა.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2019 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება     

00   ჯამური 44,000.00 42,331.65 1,668.35 0.96

2 ხარჯები 44,000.00 42,331.65 1,668.35 0.96

2.2    საქონელი და მომსახურება 17,393.00 17,386.26 6.74 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 10.00   0.00

2.8    სხვა ხარჯები 26,597.00 24,945.39 1,651.61 0.94

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 26,597.00 24,945.39 1,651.61 0.94

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

26,597.00 24,945.39 1,651.61 0.94

ეპარქიისა და სხვა კულტურული სადღესასწაულო ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტით 
გამოყოფილი იყო 267,0 ათასი ლარი. საკასო გადასახდელებმა 2019 წელს შეადგინა 259,1 ათასი ლარი. ხონისა და 
სამტრედიის ეპარქიის სუბსიდირებაზე გამოყოფილი იყო  და დაფინანსდა 150,0 ათასი ლარით. საანგარიშო წელს 
განხორციელდა შემდეგი კულტურული ღონისძიებები: . საახალწლო კონცერტი ღია ცის ქვეშ,  დედის დღისა და 
ქალტა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,  9 აპრილთა დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება,  2-მაისი- ,,გვირილობა“,  გიორგობა- ,,ხონელობის“ტრადიციული  სახალხო დღესასწაული,  9 მაისი-
შეხვედრა ომის ვეტერანებთან,  დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  ბავშვთა დაცვის 
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  თეატრალური ფესტივალი-,,თეატრალური იმერეთი 2019“,  
ქართული რეგიონული სიმღერის ფესტივალი -,,იმერეთის ხმა“,  აქცია-,,ღამე მუზეუმში“,  სამუსიკო სკოლის 
მოსწავლეთა ღია აკადემიური კონცერტი სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად,  ფოლკლორის საერთაშორისო 
ფესტივალი-,,ლეგენდა მარტვილზე“,  ხონის მეორე საერთაშორისო არტ რეზიდენცია,  შეხვედრა ფერეიდნელ 
ქართველებთან,  ფოლკლორული ფესტივალი-,,არტ გენი-გორდი 2019“,  შეხვედრა კულტურისა და განათლების 
სფეროში მოღვაწე ადამიანებთან-ღვაწლმოსილ მუშაკთა დაჯილდოება, . სალოტბარო სკოლის დაარსება,  
იმერეთის რეგიონში მოღვაწე მხატვართა ნამუშევრების გამოფენები (საგაზაფხულო,საშემოდგომო,საიუბილეო და 
პერსონალური),  სხვადასხვა რეგიონულ,რესპუბლიკურ და საერთაშორისო პროექტებში, კონკურსებსა და 
ფესტივალებში მონაწილეობა,  საგანმანათლებლო მედია პროექტ -,,ეტალონი“, ინტელექტუალური 



ფესტივალი-,,გორდი 2019“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

05 05 ეპარქიის და სახალხო დღესასწაულების დაფინანსება     

00   ჯამური 267,000.00 259,060.00 7,940.00 97.03

2 ხარჯები 267,000.00 259,060.00 7,940.00 97.03

2.2    საქონელი და მომსახურება 55,000.00 47,760.00 7,240.00 86.84

2.5    სუბსიდიები 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

62,000.00 61,300.00 700.00 98.87

საანგარიშო წელს ა(ა)იპ ხონის ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანხორციელებდა  ინფექციურ 

და არაინფექციურ დაავადებათა აღრიცხვისა და შეტყობინების სისტემის ჩამოყალიბებას, მიღებული მონაცემების 

ანალიზსა და პროგნოზირებას. ეპიდზედამხედველობას და ეპიდკონტროლს დაავადებათა მიზეზების გამოვლენისა 

და შესწავლის მიზნით. ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებისა და მოსახლეობისათვის სათანადო ინფორმაციის 

მიწოდებას და რეკომენდაციების მომზადებას ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენების, გავრცელებისა  და 

კონტროლის შესახებ. 2019 მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაცია სტაბილური იყო, თუმცა მაინც გამოიკვეთა ზოგიერთი 

ინფექციური დაავადებების მატება. (გრიპი, ჩუტყვავილა, წითელა, ტუპერკულოზი, ქრონიკული 

ჰეპატიტილეიშმანიოზი, ყბაყურა, ლაიმის დაავადება) სამსახურმა 2019 წელს აღრიცხა წითელას 36 შემთხვევა, 

ლაიმის დაავადების 3 შემთხვევა, ლეპტოსპიროზის 3 შემთხვევა, ბრუცელოზის 18 შემთხვევა, ქუნთრუშას 3 

შემთხვევა, ლეიშმანიოზის 5 შემთხვევა. ყველა შემთხვევაში განხორციელდა ეპიდკვლევა კერაში და გატარდა 

შესაბამისი ღონისძიებები.ინტეგრირებული სკრინინგი ჩაუტარდა 1500 ადამიანს. იმუნიზაციის სახელმწიფო 

პროგრამა საანგარიშო წელსაც პრიორიტეტული იყო ჯანდაცვის ცენტრისათვის. მოსახლეობის ინფექციური 

დაავადებების პრევენციისათვის უფასოდ განხორციელდა 12 ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. 

გაიცა ტამიფლუს 1315 აბი. ამ და სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად 2019  წელს ა(ა)იპ-ის  დაფინანსება 

განისაზღვრა  93,6 ათასი ლარით, მოიზიდა საკუთარი სახსრები  9921,71 ათასი   ლარი  . 

2019 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 92,3  ათასი ლარი.

 
2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 28/02/2020 10:40

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3



(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 01 ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი     

00   ჯამური 93,625.00 93,531.65 93.35 1.00

2 ხარჯები 92,365.00 92,271.65 93.35 1.00

2.5    სუბსიდიები 92,365.00 92,271.65 93.35 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,260.00 1,260.00 0.00 1.00

2019 წელს ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 

ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 323,5 ათასი ლარი. გამოყოფილი თანხით განხორციელდა  შვიდი ამბულატორიის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აშენდა ორი ახალი ამბულატორია. სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დაიხარჯა 

153,9 ათასი ლარი, ახალი ამბულატორიების მშენებლობისათვის 147,09 ათასი ლარი.

N სოფელი
განხორციელებული 

პროექტის დასახელება

სამუშაოს 

ტიპი(რეაბილიტაცია/მშენებლობა)

1 ივანდიდი
ივანდიდის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

2 გოჩა ჯიხაიში
გოჩა ჯიხაიშის 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

3 მათხოჯი
მათხოჯის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

4 გორდი
გორდის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

5 კუხი
კუხის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია



6 ქუტირი
ქუტირის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

7 ძეძილეთი
ძეძილეთის საექიმო 

ამბულატორია
რეაბილიტაცია

8 ახალშენი
ახალშენის საექიმო 

ამბულატორია
მშენებლობა

9

ნახახულევის 

ადმინისრაციული 

ერთეულის სოფელი 

ახალბედისეული

ნახახულევის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში  

ახალბედისეულის 

ამბულატორია

მშენებლობა

2019 წელს ქვე პროგრამა შშმ პირების ხელშემწყობი ღონისძიებებისათვის. რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყო 12,0 

ათასი ლარი. ქვე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე 

ბავშვებისათვის დღის ცენტრის სერვისების მიწოდება, რომელსაც ანხორციელებს  ა(ა)იპ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი ,,თანადგომა“. ბიუჯეტიდან  მიღებული დაფინასებით დღის ცენტრი 

უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას ცენტრში.
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 02 01 შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები     

00   ჯამური 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00



მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებას ახორციელებს ა(ა)იპ ხონის მადლიერების 

სახლი და ა(ა)იპ ,,საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი“ . ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება ხონის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული ადამიანების უფასო კვება, მადლიერების სახლს 2019 წელს პროგრამის 

განხორციელებისათვის 130 ბენეფიციარის მომსახურებაზე გამოყოფილი ქონდა 113,0 ათასი ლარი, ხოლო 

საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლს 118,0 ათასი ლარი, 140 ბენეფიციარზე.  მადლიერების სახლმა 2019 

წელს დახარჯა პროგრამის განხორციელებისათვის 111,9 ათასი ლარი, ხოლო სათნოების სახლმა 117,8 ათასი ლარი. 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 28/02/2020 10:40

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2019 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019
იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 02 02 ა(ა)იპ მადლიერების სახლი     

00   ჯამური 113,000.00 111,903.52 1,096.48 99.03

2 ხარჯები 112,000.00 111,903.52 96.48 99.91

2.5    სუბსიდიები 112,000.00 111,000.00 1,000.00 99.11

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 903.52 96.48 90.35

06 02 03 უფასო სასადილი სათნოების სახლი     

00   ჯამური 118,000.00 117,800.89 199.11 1.00

2 ხარჯები 115,550.00 115,450.89 99.11 1.00

2.5    სუბსიდიები 115,550.00 115,450.89 99.11 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,450.00 2,350.00 100.00 0.96

   სოციალური სამსახურის დებულების, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული 

ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ,,სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების პროგრამის შესაბამისად 

სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ერთჯერადი დახმარებების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო  639,8 

ათასი ლარი.  ქვემოდ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ხარჯი.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 02 04 ერთჯერადი დახმარება     

00   ჯამური 639,846.77 631,100.00 8,746.77 98.63

2 ხარჯები 639,846.77 631,100.00 8,746.77 98.63

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 634,546.77 625,800.00 8,746.77 98.62



2.8    სხვა ხარჯები 5,300.00 5,300.00 0.00 100.00

2019 წელს მუნიციპალიტეტმა განახორციელა შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სათბობი შეშის მიწოდება. ამ 

მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოდან შესყიდული იქნა 100 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი. პროგრამით 

გამოყოფილი იყო 9,0 ათასი ლარი. გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 9,0 ათასი ლარი.

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 28/02/2020 10:40

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 02 05 სათბობი შეშით უზრუნველყოფა     

00   ჯამური 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2 ხარჯები 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.8    სხვა ხარჯები 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

 

სამხერდო დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის წყლის გადასახადისათვის და ქალაქის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის წყლისა და წყალარინების  გადასახადის  შეღავათისათვის  

2019 წელს გამოყოფილი იყო 35,0 ათასი ლარი. საანგარიშო წელს გაწეულმა  ხარჯმა შეადგინა 34,9 ათასი ლარი. 

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი 28/02/2020 10:40

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულება

ფორმა  # E3

(31/12/2019- მდე) საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 
31/12/2019

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019



იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება

06 02 06 ტელეფონისა და წყლის შეღავათი ვეტერანებისათვის     

00   ჯამური 35,200.00 34,919.53 280.47 0.99

2 ხარჯები 35,200.00 34,919.53 280.47 0.99

2.8    სხვა ხარჯები 35,200.00 34,919.53 280.47 0.99

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

35,200.00 34,919.53 280.47 0.99

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

35,200.00 34,919.53 280.47 0.99

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის  (იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა, ომის 

ვეტერანთა,უპატრონო მიცვალებულთა) გამოყოფილი იყო 3.5 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 3,5 ათასი 

ლარი.

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კონსოლიდირებული გემა და 

შესრულება წარმოდგენილია ცხრილში.

2019 წლის ხაზინა ხონის მუნიციპალიტეტი  11/03/2020 15:58

2019 წლის   ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა  # E10

ფუნქციონალურ ჭრილში საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის 

სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის 

ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;თვითმართველობის 

სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების ფონდი;ავტონომიის მთავრობის 

ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა 

დაფინანსება;საკუთარი სახსრები;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი 

ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი 

გრანტი;ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი;საგანმანათლებლო 

ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე თარიღი (გეგმა): 31/12/2019 თარიღი (ხარჯი): 31/12/2019
ფუნქციონალ

.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა გეგმა  ხარჯი სხვაობა შესრულება



00 ჯამური     

00   ჯამური 13,807,929.73 13,024,061.56 783,868.17 0.94

2 ხარჯები 7,494,155.15 7,221,193.02 272,962.13 0.96

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,706,185.15 1,676,075.31 30,109.84 0.98

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,118,021.28 1,026,365.56 91,655.72 0.92

2.4    პროცენტი 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 3,680,465.00 3,633,335.06 47,129.94 0.99

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 653,156.77 621,511.16 31,645.61 0.95

2.8    სხვა ხარჯები 304,876.61 232,455.59 72,421.02 0.76

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

304,876.61 232,455.59 72,421.02 0.76

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

239,750.23 185,848.56 53,901.67 0.78

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,313,774.58 5,802,868.54 510,906.04 0.92

7 მთლიანი ხარჯები     

00   ჯამური 13,807,929.73 13,024,061.56 783,868.17 0.94

2 ხარჯები 7,494,155.15 7,221,193.02 272,962.13 0.96

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,706,185.15 1,676,075.31 30,109.84 0.98

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,118,021.28 1,026,365.56 91,655.72 0.92

2.4    პროცენტი 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 3,680,465.00 3,633,335.06 47,129.94 0.99

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 653,156.77 621,511.16 31,645.61 0.95

2.8    სხვა ხარჯები 304,876.61 232,455.59 72,421.02 0.76

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

304,876.61 232,455.59 72,421.02 0.76

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

239,750.23 185,848.56 53,901.67 0.78

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,313,774.58 5,802,868.54 510,906.04 0.92

7.1 საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურება

    

00   ჯამური 2,208,595.23 2,141,385.82 67,209.41 0.97

2 ხარჯები 2,182,775.23 2,115,605.44 67,169.79 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,504,576.66 1,486,395.50 18,181.16 0.99

2.2    საქონელი და მომსახურება 558,115.00 540,849.92 17,265.08 0.97

2.4    პროცენტი 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 1.00



2.6.2       გრანტები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.2.1          მიმდინარე - გრანტები 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის 

სახელმწიფო ერთეულებს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1          მიმდინარე 3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან 

მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე  - 

გრანტები თვითმმართველი 

ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,900.00 9,854.09 45.91 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 78,733.23 47,055.59 31,677.64 0.60

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

78,733.23 47,055.59 31,677.64 0.60

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

78,733.23 47,055.59 31,677.64 0.60

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,820.00 25,780.38 39.62 1.00

7.1.1 აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები

    

00   ჯამური 2,182,853.23 2,115,643.82 67,209.41 0.97

2 ხარჯები 2,157,033.23 2,089,863.44 67,169.79 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,504,576.66 1,486,395.50 18,181.16 0.99

2.2    საქონელი და მომსახურება 558,115.00 540,849.92 17,265.08 0.97

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 1.00

2.6.2       გრანტები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.2.1          მიმდინარე - გრანტები 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის 

სახელმწიფო ერთეულებს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1          მიმდინარე 3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან 

მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე  - 

გრანტები თვითმმართველი 

ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,900.00 9,854.09 45.91 1.00



2.8    სხვა ხარჯები 78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,820.00 25,780.38 39.62 1.00

7.1.1.1 აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა

    

00   ჯამური 2,182,853.23 2,115,643.82 67,209.41 0.97

2 ხარჯები 2,157,033.23 2,089,863.44 67,169.79 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,504,576.66 1,486,395.50 18,181.16 0.99

2.2    საქონელი და მომსახურება 558,115.00 540,849.92 17,265.08 0.97

2.6    გრანტები 5,808.34 5,808.34 0.00 1.00

2.6.2       გრანტები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.2.1          მიმდინარე - გრანტები 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს

2,317.34 2,317.34 0.00 1.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის 

სახელმწიფო ერთეულებს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1          მიმდინარე 3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან 

მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე  - 

გრანტები თვითმმართველი 

ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3,491.00 3,491.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,900.00 9,854.09 45.91 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

78,633.23 46,955.59 31,677.64 0.60

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,820.00 25,780.38 39.62 1.00

7.1.6 ვალთან დაკავშირებული 

ოპერაციები

    

00   ჯამური 25,742.00 25,742.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 25,742.00 25,742.00 0.00 1.00

2.4    პროცენტი 25,642.00 25,642.00 0.00 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 100.00 100.00 0.00 1.00



2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

100.00 100.00 0.00 1.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

100.00 100.00 0.00 1.00

7.2 თავდაცვა     

00   ჯამური 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2 ხარჯები 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2.1    შრომის ანაზღაურება 78,813.00 78,811.78 1.22 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 7,018.00 6,416.18 601.82 0.91

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,200.00 5,200.00 0.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა    NaN

7.2.2 სამოქალაქო თავდაცვა     

00   ჯამური 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2 ხარჯები 91,031.00 90,427.96 603.04 0.99

2.1    შრომის ანაზღაურება 78,813.00 78,811.78 1.22 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 7,018.00 6,416.18 601.82 0.91

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 5,200.00 5,200.00 0.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა    NaN

7.4 ეკონომიკური საქმიანობა     

00   ჯამური 5,140,520.57 4,841,586.48 298,934.09 0.94

2 ხარჯები 1,920.00 1,920.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,920.00 1,920.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,138,600.57 4,839,666.48 298,934.09 0.94

7.4.5 ტრანსპორტი     

00   ჯამური 4,527,529.20 4,230,113.33 297,415.87 0.93

2 ხარჯები    NaN

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,527,529.20 4,230,113.33 297,415.87 0.93

7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და 

გზები

    

00   ჯამური 4,527,529.20 4,230,113.33 297,415.87 0.93

2 ხარჯები    NaN



2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,527,529.20 4,230,113.33 297,415.87 0.93

7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

    

00   ჯამური 612,991.37 611,473.15 1,518.22 1.00

2 ხარჯები 1,920.00 1,920.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,920.00 1,920.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 611,071.37 609,553.15 1,518.22 1.00

7.5 გარემოს დაცვა     

00   ჯამური 768,357.70 738,515.66 29,842.04 0.96

2 ხარჯები 624,547.00 608,779.13 15,767.87 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 16,547.00 16,547.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 608,000.00 592,232.13 15,767.87 0.97

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,810.70 129,736.53 14,074.17 0.90

7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, 

გადამუშავება და განადგურება

    

00   ჯამური 629,547.00 609,879.13 19,667.87 0.97

2 ხარჯები 624,547.00 608,779.13 15,767.87 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 16,547.00 16,547.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 608,000.00 592,232.13 15,767.87 0.97

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00 1,100.00 3,900.00 0.22

7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა     

00   ჯამური 138,810.70 128,636.53 10,174.17 0.93

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,810.70 128,636.53 10,174.17 0.93

7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა     

00   ჯამური 642,844.69 593,391.89 49,452.80 0.92

2 ხარჯები 415,412.38 396,835.19 18,577.19 0.96

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,550.00 1,550.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 163,736.00 163,735.29 0.71 1.00

2.5    სუბსიდიები 185,000.00 184,942.87 57.13 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები 65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72



2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 227,432.31 196,556.70 30,875.61 0.86

7.6.1 ბინათმშენებლობა     

00   ჯამური 286,294.69 242,763.73 43,530.96 0.85

2 ხარჯები 65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.8    სხვა ხარჯები 65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

2.8.2.2          კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

65,126.38 46,607.03 18,519.35 0.72

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 221,168.31 196,156.70 25,011.61 0.89

7.6.4 გარე განათება     

00   ჯამური 170,000.00 164,135.29 5,864.71 0.97

2 ხარჯები 163,736.00 163,735.29 0.71 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 163,736.00 163,735.29 0.71 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,264.00 400.00 5,864.00 0.06

7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში

    

00   ჯამური 186,550.00 186,492.87 57.13 1.00

2 ხარჯები 186,550.00 186,492.87 57.13 1.00

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,550.00 1,550.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.5    სუბსიდიები 185,000.00 184,942.87 57.13 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა    NaN

7.7 ჯანმრთელობის დაცვა     

00   ჯამური 440,647.00 311,224.74 129,422.26 0.71

2 ხარჯები 102,265.00 102,171.65 93.35 1.00

2.1    შრომის ანაზღაურება 8,280.00 8,280.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,620.00 1,620.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 92,365.00 92,271.65 93.35 1.00

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 338,382.00 209,053.09 129,328.91 0.62

7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება     

00   ჯამური 337,122.00 207,793.09 129,328.91 0.62



2 ხარჯები    NaN

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 337,122.00 207,793.09 129,328.91 0.62

7.7.2.1 ზოგადი პროფილის 

ამბულატორიული მომსახურება

    

00   ჯამური 337,122.00 207,793.09 129,328.91 0.62

2 ხარჯები    NaN

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 337,122.00 207,793.09 129,328.91 0.62

7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება

    

00   ჯამური 103,525.00 103,431.65 93.35 1.00

2 ხარჯები 102,265.00 102,171.65 93.35 1.00

2.1    შრომის ანაზღაურება 8,280.00 8,280.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,620.00 1,620.00 0.00 1.00

2.5    სუბსიდიები 92,365.00 92,271.65 93.35 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,260.00 1,260.00 0.00 1.00

7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია     

00   ჯამური 1,576,367.23 1,509,647.39 66,719.84 0.96

2 ხარჯები 1,556,688.23 1,493,747.74 62,940.49 0.96

2.1    შრომის ანაზღაურება 85,043.49 73,116.03 11,927.46 0.86

2.2    საქონელი და მომსახურება 247,255.74 212,353.99 34,901.75 0.86

2.5    სუბსიდიები 1,113,150.00 1,109,992.28 3,157.72 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 10.00   0.00

2.8    სხვა ხარჯები 111,229.00 98,285.44 12,943.56 0.88

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

111,229.00 98,285.44 12,943.56 0.88

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

111,229.00 98,285.44 12,943.56 0.88

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,679.00 15,899.65 3,779.35 0.81

7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და 

სპორტის სფეროში

    

00   ჯამური 534,000.00 494,814.66 39,185.34 0.93

2 ხარჯები 532,400.00 494,814.66 37,585.34 0.93



2.1    შრომის ანაზღაურება 82,322.26 70,394.80 11,927.46 0.86

2.2    საქონელი და მომსახურება 155,637.74 132,347.26 23,290.48 0.85

2.5    სუბსიდიები 272,000.00 271,757.60 242.40 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

22,440.00 20,315.00 2,125.00 0.91

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,600.00   0.00

7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში     

00   ჯამური 679,241.00 672,680.40 6,560.60 0.99

2 ხარჯები 661,162.00 656,780.75 4,381.25 0.99

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,820.00 1,355.00 1,465.00 0.48

2.5    სუბსიდიები 658,150.00 655,234.68 2,915.32 1.00

2.8    სხვა ხარჯები 192.00 191.07 0.93 1.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

192.00 191.07 0.93 1.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

192.00 191.07 0.93 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,079.00 15,899.65 2,179.35 0.88

7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა

    

00   ჯამური 52,126.23 49,354.23 2,772.00 0.95

2 ხარჯები 52,126.23 49,354.23 2,772.00 0.95

2.1    შრომის ანაზღაურება 2,721.23 2,721.23 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 16,405.00 13,633.00 2,772.00 0.83

2.5    სუბსიდიები 33,000.00 33,000.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები    NaN

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

   NaN

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

   NaN

7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა

    

00   ჯამური 311,000.00 292,798.10 18,201.90 0.94

2 ხარჯები 311,000.00 292,798.10 18,201.90 0.94

2.2    საქონელი და მომსახურება 72,393.00 65,018.73 7,374.27 0.90

2.5    სუბსიდიები 150,000.00 150,000.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 10.00   0.00

2.8    სხვა ხარჯები 88,597.00 77,779.37 10,817.63 0.88

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

88,597.00 77,779.37 10,817.63 0.88



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

88,597.00 77,779.37 10,817.63 0.88

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა    NaN

7.9 განათლება     

00   ჯამური 2,009,019.54 1,920,875.84 88,143.70 0.96

2 ხარჯები 1,592,419.54 1,537,953.65 54,465.89 0.97

2.1    შრომის ანაზღაურება 11,375.00 11,375.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 138,356.54 99,470.18 38,886.36 0.72

2.5    სუბსიდიები 1,442,400.00 1,426,820.47 15,579.53 0.99

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები 288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 416,600.00 382,922.19 33,677.81 0.92

7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა     

00   ჯამური 1,120,000.00 1,103,958.81 16,041.19 0.99

2 ხარჯები 1,113,400.00 1,098,638.66 14,761.34 0.99

2.5    სუბსიდიები 1,113,400.00 1,098,638.66 14,761.34 0.99

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,600.00 5,320.15 1,279.85 0.81

7.9.2 ზოგადი განათლება     

00   ჯამური 665,025.54 596,858.74 68,166.80 0.90

2 ხარჯები 255,025.54 219,256.70 35,768.84 0.86

2.2    საქონელი და მომსახურება 134,737.54 99,133.96 35,603.58 0.74

2.5    სუბსიდიები 120,000.00 119,834.74 165.26 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები 288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,000.00 377,602.04 32,397.96 0.92

7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება     

00   ჯამური 665,025.54 596,858.74 68,166.80 0.90

2 ხარჯები 255,025.54 219,256.70 35,768.84 0.86

2.2    საქონელი და მომსახურება 134,737.54 99,133.96 35,603.58 0.74

2.5    სუბსიდიები 120,000.00 119,834.74 165.26 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

2.8    სხვა ხარჯები 288.00 288.00 0.00 1.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

288.00 288.00 0.00 1.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,000.00 377,602.04 32,397.96 0.92

7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე 

მომსახურება

    

00   ჯამური 164,994.00 161,282.88 3,711.12 0.98

2 ხარჯები 164,994.00 161,282.88 3,711.12 0.98

2.1    შრომის ანაზღაურება 11,375.00 11,375.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 3,619.00 336.22 3,282.78 0.09

2.5    სუბსიდიები 150,000.00 149,571.66 428.34 1.00

7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა განათლების სფეროში

    

00   ჯამური 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

2 ხარჯები 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

2.5    სუბსიდიები 59,000.00 58,775.41 224.59 1.00

7.10 სოციალური დაცვა     

00   ჯამური 930,546.77 877,005.78 53,540.99 0.94

2 ხარჯები 927,096.77 873,752.26 53,344.51 0.94

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.5    სუბსიდიები 239,550.00 227,075.66 12,474.34 0.95

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 638,046.77 606,457.07 31,589.70 0.95

2.8    სხვა ხარჯები 49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,450.00 3,253.52 196.48 0.94

7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა

    

00   ჯამური 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.5    სუბსიდიები 12,000.00 12,000.00 0.00 1.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა    NaN

7.10.7 სოციალური გაუცხოების 

საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას

    

00   ჯამური 915,046.77 861,505.78 53,540.99 0.94

2 ხარჯები 911,596.77 858,252.26 53,344.51 0.94

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.5    სუბსიდიები 227,550.00 215,075.66 12,474.34 0.95

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 634,546.77 602,957.07 31,589.70 0.95

2.8    სხვა ხარჯები 49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან 

არ არის კლასიფიცირებული

49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81



2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

49,500.00 40,219.53 9,280.47 0.81

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,450.00 3,253.52 196.48 0.94

7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა სოციალური დაცვის 

სფეროში

    

00   ჯამური 3,500.00 3,500.00 0.00 1.00

2 ხარჯები 3,500.00 3,500.00 0.00 1.00

2.2    საქონელი და მომსახურება    NaN

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 3,500.00 3,500.00 0.00 1.00
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