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აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №17 

                                                                                                                         აბაშა, 2019 წლის 28 მაისი 

 „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“    
მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 
შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 

მუხლი 1 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matcne.gov.ge 18.12.2018 
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016376)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 
 

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის: 

ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 
2017 
წლის 

 ფაქტი 

  2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფ
ო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდ

ან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერე

ბი 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

http://www.matcne.gov.ge/


I. შემოსავლები 
10520.8 4319.0 6201.8 10442,4 4035,1 6407.3 

12174.8 5174.8 7000.0 

გადასახადები 
1436.3 0,0 1436.3 1090.0 0,0 1090.0 

6288.6 0 6288.6 

გრანტები 
8814.1 4319.0 4495.1 9144,7 4035,1 5109.6 

5665.8 5174.8 491.0 

სხვა  შემოსავლები 
270.4 0,0 270.4 207.7 0,0 207.7 

220.4 0 220.4 

II. ხარჯები 
5437.8 37.6 5400.2 5755.5 177.4 5578.1 

7774.4 993.0 6841.4 

შრომის ანაზღაურება 
1449.1 0,0 1449.1 1605.5 0,0 1605.5 

1796.7 0 1796.7 

საქონელი და 
მომსახურება 

675.5 14.8 660.7 823.0 177.4 645.6 
1322.0 201.3 1120.7 

პროცენტი 0 0 0 0 0 0 47.0 0 47.0 

სუბსიდიები 
2537.3 0,0 2537.3 2658.7 0,0 2658.7 

3077.8 0 3077.8 

გრანტები 
0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 

0 0 0 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

604.3 0,0 604.3 525.3 0,0 525.3 
617.3 0 617.3 

სხვა ხარჯები 
171.6 22.8 148.8 .0143  0,0 .0143  

960.6 731.7 228.9 

           

III საოპერაციო სალდო 
5083.0 4281.4 801.6 4686.9 3857.7 829.2 

4400.4 4241.8 158.6 

           

IV. არაფინანსური 
აქტივების 
 ცვლილება 

3578.9 2428.6 1150.3 7316.6 5872.2 1444.4 
5958.0 5065.4 892.6 

ზრდა 
3584.1 2428.6 1155.5 7316.6 5872.2 1444.4 

5958.0 5065.4 892.6 

კლება 
5.2 0,0 5.2 0,0 0,0 0,0 

0 0 0 

           

V მთლიანი სალდო 
1504.1 1852.9 -348.8 

-
2629.7 

-2014.5 -615.2 
-1557.6 -823.6 -734.0 

           

VI ფინანსური 
აქტივების 
 ცვლილება 

1367.4 1780.9 -413.5 
-
2665.2 

-2014.5 -650.7 -1604.6 -823.6 -781.0 

ზრდა 
2449.7 2017.8 431.9 0.0 0,0 0.0 0 

0 0 

კლება 
1082.3 236.9 845.4 2665.2 2014.5 650.7 

1604.6 823.6 781.0 

        0   

VII .ვალდებულებების  
ცვლილება 

-136.7 -72.0 -64.7 -35.5 0,0 -35.5 
-47.0 0 -47.0 

ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

საშინაო 0      0 0 0 

კლება 
136.7 72.0 64.7 35.5 0,0 35.5 0 

0 0 

საშინაო 
136.7 72.0 64.7 35.5 0,0 35.5 47.0 

0 47.0 

  0      0   

VIII. ბალანსი 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 



განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 

2017 
წლის 

 
ფაქტი 

  2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 
მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელ
მწიფო 
ბიუჯე

ტის 
ფონდე
ბიდან 
გამოყ
ოფილ

ი 
ტრანს
ფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსულობები 
11608.3 4556.0 7052.3 13107.6 6049.6 7058.0 

13779.4 5998.4 7781.0 

შემოსავლები 
10520.8    4319.0 6201.8 10442.4 4035.1 6407.3 

12174.8 5174.8 7000.0 

არაფინანსური 
აქტივების კლება 

5.2 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 
0 0 0 

ფინანსური აქტივების 
კლება 

  

1082.3 236.9 845.4 2665.2 2014.5 650.7 
1604.6 823.6  781.0  

ვალდებულებების 
ზრდა 

                  

გადასახადები 
1436.3 0.0 1436.3 1090.0 0.0 1090.0 

6288,6 0 6288,6 

ხარჯები 
5437.8 37.6 5400.2 5755.5 177.4 5578.1 

7774.4 933.0 6841.4 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3584.0 2428.6 1155.5 7316.6 5872.2 1444.4 
5958.0 5065.4 208.9 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  
 

0     0     0     

ვალდებულებების 
კლება 

0 0 0 0 0 0 47.0 0 47.0 

ნაშთის ცვლილება 
2449.7 2017.8 431.9 0.0 0.0 0.0 

0 0 0 

 

მუხლი 3. განისაზღვროს აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12174.8 ათასი ლარის 
ოდენობით: 

დასახელება 

2017 
წლის 

 
ფაქტ

ი 

  2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 
მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფ
ო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდ

ან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერე

ბი 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

შემოსავლები 
10520.8    4319.0 6201.8 10442.4 4035.1 6407.3 

12174.8 5174.8 7000.0 

გადასახადები 
1436,3 0.0 1436,3 1090.0 0.0 1090.0 

6288,6 0 6288,6 



გრანტები 
8814,1 4319,0 4495,1 9144.7 4035.1 5109.6 

5665.8 5174.0 491.0 

სხვა 
შემოსავლები 

230,6 0.0 230,6 207.7 0.0 207.7 
220,4 0  220,4 

 

ა.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 5.  აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5665.8 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

დასახელება 2017 წლის 
ფაქტი 

2018 
წლის 
გეგმა 

2019 
წლის 
გეგმა 

გრანტები 8814.1 9144.7     5665.8 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  
გრანტები 

   16.2  

სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი       

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 8814.1 9144.7 0 

სსპდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 4323.7 4962.6 
 327.8 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

144.8 147.0 147.0 

კაპიტალური ტრანსფერი       4319.0 4035.1  3744.8 

სპეციალური ტრანსფერი  
მათ შორის : 

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  
განხორციელების თაობაზე 

   930.0 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოყოფილი თანხები 

    

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ 

     

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 500.0 

კაპიტალური ტრანსფერი       

სპეციალური ტრანსფერი        

 

ა.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 



განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7774.4 ათასი ლარის ოდენობით, 
თანდართული რედაქციით: 

დასახელება 

2017 
 წლის 

 
ფაქტ

ი 

  2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

ხარჯები 5437.8 37.6 5400.2 5755.
5 

177.4 5578.1 
7774.4 933.0 6841.4 

შრომის ანაზღაურება 1449.1 0.0 1449.1 1605.
5 

0.0 1605.5 
1796.7 0 1796.7 

საქონელი და მომსახურება 675.5 14.8 660.7 823.0 177.4 645.6 
1322.0 201.3 1120.7 

პროცენტები 0 0 0 5 52 0 0 0 0 

სუბსიდიები 2537.3 0.0 2537.3 
2658.

7 
0.0 2658.7 

3077.8 0.0 3077.8 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 0 0 

სოციალური  
უზრუნველყოფა 

604.3 0.0 604.3 525.3 0.0 525.3 
617..3 0 617.3 

სხვა ხარჯები 171.6 22.8 148.8 143.0 0.0 143.0 
960.6 731.7 228.9 

 

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5958.0 ათასი 
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

კოდი დასახელება 
2017 
წლის 
ფაქტი 

2018 წლის 
გეგმა 

2019 წლის 
გეგმა 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3.0 0 20.6 

01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

3.0 0 20.6 

01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 0 0 

03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 3412,1 6980.9 5066.3 

03 01   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2970.2 3129.7 2823.7 

03 02 კომუნალური ინფარასტრუქტურა 149.1 583.0 381.0 



03 02 
01 

   
გარე განათება 

 

56.4 468.5 0 

03 02 
04 

ბინათმშენებლობა 76.5 114.5 381.0 

03 03 

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

 

47.2 1926.3 796.4 

03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 164.4 7.6 493.9 

03 05   კეთილმოწყობის ღონისძიებები 806.6 2110.6 571.3 

03 06 
      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
თანადაფინანსება 

0 0 0 

03 07 ტურიზმი 0  0 

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო 
მომსახურების შესყიდვა 

  0 

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

  0 

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0  0 

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 0  0 

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 0 0 0 

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0 0 0 

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 0 0 0 

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა 0  0 

04 00 განათლება 123.4 42.7 607.8 

04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება   0 

04 02   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა 

123.4 27.9 0 



04 03 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0 14.8 607.8 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 45.6 45.6 0 

05 01   სპორტის სფეროს განვითარება 40.2 32.8 0 

05 02   კულტურის სფეროს განვითარება 5.4 0 0 

05 03 ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება 0 12.8  

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  247.4 263.3 

06 01   ჯანმრთელობის დაცვა 0 247.4 0 

06 02   სოციალური დაცვა 0 0 0 

  სულ ჯამი 3584.0 7316.6 5958.0 

 

მუხლი 9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 
ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 

2017 წლის 
ფაქტი 

2018 წლის 
გეგმა 

2019 წლის 
გეგმა 

სულ სულ სულ 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2080.3 2312.600 2585.500 

7011 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 
2080.3 2247.800 2584.200 

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
2080.3 2241.800 2567.700 



70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000 6.000 16.500 

70113 საგარეო ურთიერთობები 0.000 0.000 0.000 

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.000 0.000 0.000 

70121 
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნებს  
0.000 0.000 0.000 

70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.000 0.000 0.000 

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.000 0.000 0.000 

7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 0.000 0.000 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  0.000 0.000 0.000 

7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.000 0.000 0.000 

7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

0.000 64.800 1.300 

702 თავდაცვა 73.7 82.000 74.100 

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 



7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.000 0.000 0.000 

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.000 0.000 0.000 

7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.000 0.000 0.000 

7036 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების 

სფეროში 
0.000 0.000 0.000 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 3411.8 7277.200 4911.700 

7041 
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული 

საქმიანობა 
0.000 0.000 0.000 

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.000 0.000 0.000 

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.000 0.000 0.000 

7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 165.1 2604.100 1392.700 

70421 სოფლის მეურნეობა 165.1 2604.100 1392.700 

70422 სატყეო მეურნეობა 0.000 0.000 0.000 

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.000 0.000 0.000 

7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.000 0.000 0.000 

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.000 0.000 0.000 

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.000 0.000 0.000 

70433 ბირთვული საწვავი 0.000 0.000 0.000 



70434 სხვა სახის საწვავი 0.000 0.000 0.000 

70435 ელექტროენერგეტიკა 0.000 0.000 0.000 

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.000 0.000 0.000 

7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა  0.000 0.000 0.000 

70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.000 0.000 0.000 

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.000 0.000 0.000 

70443 მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 

7045 ტრანსპორტი 3095.9 3376.500 2943.000 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3095.9 3376.500 2943.000 

70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 

70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 

70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 

7046 კავშირგაბმულობა 0.000 0.000 0.000 

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.000 0.000 0.000 

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.000 0.000 0.000 

70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.000 0.000 0.000 

70473 ტურიზმი 0.000 0.000 0.000 

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.000 0.000 0.000 

7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

70481 
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით 

რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 
0.000 0.000 0.000 

70482 
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა 

და მონადირეობაში 
0.000 0.000 0.000 



70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.000 0.000 0.000 

70484 
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და 

მშენებლობაში 
0.000 0.000 0.000 

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.000 0.000 0.000 

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 150.8 1296.600 576.000 

705 გარემოს დაცვა 672.9 816.400 925.200 

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 5.0 0.000 0.000 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 668.0 816.400 925.200 

7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.000 0.000 0.000 

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 132.9 581.400 1167.100 

7061 ბინათმშენებლობა 76.5 142.200 1137.100 

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0.000 

7063 წყალმომარაგება 0.000 0.000 0.000 

7064 გარე განათება 56.4 439.200 0.000 



7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.000 0.000 0.000 

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.000 0.000 30.000 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 423.9 588.500 638.900 

7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.000 0.000 0.000 

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.000 0.000 0.000 

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.000 0.000 0.000 

70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.000 0.000 0.000 

7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 103.8 110.400 115.600 

7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 



7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 320.2 478.100 523.300 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1010.0 1022.900 1017.000 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 454.4 357.300 320.000 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 530.5 590.400 615.000 

7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25.2 25.200 32.000 

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 50.000 50.000 

7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

709 განათლება 896.0 1169.200 2035.600 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 895.3 943.800 1098.500 

7092 ზოგადი განათლება 0.7 225.400 937.100 

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.7 225.400 937.100 

7093 პროფესიული განათლება 0.000 0.000 0.000 

7094 უმაღლესი განათლება 0.000 0.000 0.000 

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.000 0.000 0.000 

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.000 0.000 0.000 

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.000 0.000 0.000 

7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000 

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.000 0.000 0.000 



7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.000 0.000 0.000 

710 სოციალური დაცვა 320.3 518.100 377.300 

7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 

71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 49.6 53.900 56.800 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 160.5 172.000 208.000 

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 

7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.000 0.000 0.000 

7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 110.2 292.200 112.500 

  სულ 9021.9 14368.300 13732.400 

 

ა.დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით 
შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 16.5 ათასი ლარის ოდენობით.“. 

ა.ე)  მე - 14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 14. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 

• წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; 

• ინფრასტრუქტურა;  

• განათლება; 

• კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;  

• ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;  

 

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 0100) 

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და 
ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც 
ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა 
მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის 
შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო,  დანამატი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის 
სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მუნიციპალიტეტის 
საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭიროა: 1. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 2. 
ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 3.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.  

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა 

მიზანი 

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა. 

აღწერა 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების 
შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება. 

1.2 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება 
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა  

მიზანი 

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან 
თანხვედრაში მოყვანა. 



აღწერა 

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის 
არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ 
არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის 
ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების 
მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების 
ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო 
სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა 
და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. 

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 0300) 
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია 
მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება  ხელს 
უწყობს სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.  

 
2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა 
(პროგრამული კოდი 0301) 
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და 
მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება 

   
    პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის 
ფართობი დღეის მდგომარეობით  შეადგენს 356 კმ, საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა. 
მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 15-20 
პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების 
მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს,  მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. ტექნიკური 
ზედამხედველობის შესყიდვა, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.  

      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოლობანში  სტიქიის 
შედეგად დანგრეული საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოები; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერით; აგრეთვე დაგეგმილია მარტვილის, სენაკის, ჩხოროწყუს და აბაშის 
მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდებარე 
შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები; დაგეგმილია სამისამართო აბრების დამზადება; აგრეთვე 
ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის შესყიდვის ხარჯი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი. 

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 0302) 
 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ 
ექსპლუატაცია. 



      პროგრამის აღწერა: განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების 
ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია, აბაშის    მუნიციპალიტეტის    15    ადმინისტრაციულ ერთეულში 
საზოგადოებრივ - საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციულ შენობებში 
რემონტის და ქალაქ აბაშაში კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე 
დაგეგმილია ქალაქ აბაშაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეკეთება, 
რეკონსტრუქცია; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით; აგრეთვე საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი. 
 
     2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული 
კოდი 0303) 
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო 
ღონისძიებების განხორციელება. აგრეთვე დაგეგმილია მდინარე აბაშაზე, მდინარის დატბორვის 
საწინააღმდეგო ნაგებობის მოწყობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით;  
 
     2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 0304) 
   დაგეგმილია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები. 
აგრეთვე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის შესყიდვის ხარჯი და საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი. 

     2.5.   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0305) 
     პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შენარჩუნება 
და დასუფთავება, მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, არსებული სივრცეების 
მოწესრიგება, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების 
შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში 
მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა.   

 
      პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის 
დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, 
მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის 
გატანა;  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
გატანა; სასაფლაოების მოვლა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა 
ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი 
ცხოველებისგან  მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა;  ქალაქისა და სოფლის 
ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები; მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება ასევე 
ხორციელდება  ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა. აღსრულების კუთხით 
ჩართულია ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა“. 

 
2.6. სკვერების, ფასადების და პარკების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 030501) 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის ცენტრში ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას 
სახელობის პარკის კეთილმოწყობა. 



 
3. განათლება (პროგრამული კოდი 0400) 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება 
სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები 
რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის 
ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველია აღსაზრდელების სასკოლო 
განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში 
უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების 
დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი 
სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება 
მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი 
განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის 
განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული 
სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება 
აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა 
კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.  
 

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 0401) 

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა 

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: 
სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის 
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით 
უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, 
შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო 
ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების 
მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა 
ღონისძიებების განხორციელება) მათ შორის: ახალი ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღებში 
სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.  
 

3.2  საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0402) 
 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა 
(რეაბილიტაციის მიზნით), აგრეთვე საჯარო სკოლებში  მოსწავლეთა ტრანსპორტით  
უზრუნველყოფა. 
 
          4.  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500) 



სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის 
სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი 
ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს 
მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა 
საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების 
მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს 
შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი 
პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების 
მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის 
სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. 
  

4.1  სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 0501) 

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია 

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - 
პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და 
მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და 
საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული 
ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა 
სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-
მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების 
გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; 
სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება. 
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, 
საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის 
საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ 
ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) 
მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, 
სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე 
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და 
პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები 
გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 
პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, 
სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და 
სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების 
ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე 



ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში 
მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების 
მატერიალური წახალისება. 
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში 
აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების 
ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 

4.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 0502) 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და 
მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება 

       პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური 
დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას,    რომლის 
დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო  გარემო 
შეიქმნას  ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასევე  ფესტივალების,   კონკურსების    და    საიუბილეო      
ღონისძიებების     ხელშეწყობას. 
თავისუფალი თეატრალური პროექტების, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ 
საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების 
განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, 
მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების 
ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.  
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების  
ცენტრი. 
 
      4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0504) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა. 

    5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600) 
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ 
დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის 
მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.  
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება 
რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და 
მომსახურების სერვისებზე. 

 
       5.1. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 0601) 
      პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 
და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების 
განხორციელების გზით; 



პროგრამის აღწერა:   გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 
დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული 
ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული 
ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ / არაგადამდებ დაავადებათა 
ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  პარაზიტული 
დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, 
სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  
წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით 
განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ 
სამედიცინო მომსახურების წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და 
ნაწილობრივ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის 
მიერ. 

5.2 ამბულატორიის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 0602) 

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია   საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის  და გადაუდებელი 
დახმარების ცენტრის ოფისის მშენებლობა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფლებში: პირველი მაისი, ზანათი, 
ტყვირი, ძველი აბაშა ამბულატორიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით და  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენის ხარჯი. 

  5.3. სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 0603) 

     პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება; 
  
     პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის 
სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 
სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების 
მქონე პირები.) 
სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:  

• სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება; 
• სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება; 
• დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება; 
• მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა; 
• ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა; 



• სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის ხარჯები; 

• გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი; 
• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა; 
• ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარების პროგრამა; 
• დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა; 
• მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა 

დახმარების პროგრამა; 
• ახალშობილთა ოჯახების   დახმარების პროგრამა; 
• მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 წლის ასაკამდე) ოჯახისათვის 

დახმარება; 
• 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება; 
• თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით 

უზრუნველყოფის პროგრამა; 
აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.”. 
ა.ვ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

  „მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

  
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

ო
რ

გა
ნი

ზ
აც

იუ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

  
აბაშის 

მუნიციპალიტეტი 
11608,3 13107.6 6049.6 7058.0 13779.4 5998.4 7781.0 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

107 129 0.0 129 129 0.0 129 

  ხარჯები 5437,8 5755.5 177.4 5578.1 7774.4 933.0 6841.4 

  შრომის ანაზღაურება 1449,1 1605.5 0.0 1605.5 1796.7 0.0 1796.7 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3584,0 7316.6 5872.2 1444.4 5958.0 5065.4 892.6 

  
ვალდებულებების 
კლება  

136.7 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 47.0 

01 00 წარმომადგენლობითი 
და აღმასრულებელი 

2080,4 2278.7 0.0 2278.7 2632.5 0.0 2632.5 



ო
რ

გა
ნი

ზ
აც

იუ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ორგანოების 
დაფინანსება 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

101 123 0.0 123 124 0.0 124 

  ხარჯები 2077,3 2243.2 0.0 2243.2 2564.9 0.0 2564.9 

  შრომის ანაზღაურება 1386,9 1543.1 0.0 1543.1 1741.0 0.0 1741.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 20.6 

  
ვალდებულებების 
კლება  

0.0 35.5 0.0 35.5 47.0 0.0 47.0 

01 01 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
665,4 786.5 0.0 786.5 829.7 0.0 829.7 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

26 31   31 31   31 

  ხარჯები 663,8 786.5 0.0 786.5 829.7 0.0 829.7 

  შრომის ანაზღაურება 426,2 521.7 0.0 521.7 542.7 0.0 542.7 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
1415,0 1428.9 0.0 1428.9 1738.0 0.0 1738.0 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

75 92   92 93   93 

  ხარჯები 1413,5 1428.9 0.0 1428.9 1717.4 0.0 1717.4 

  შრომის ანაზღაურება 960,7 1021.4 0.0 1021.4 1198.4 0.0 1198.4 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ვალდებულებების 
კლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 12.5 0.0 12.5 16.5 0.0 16.5 

  ხარჯები 0.0 12.5 0.0 12.5 16.5 0.0 16.5 

01 04 

წინა წლებში 
წარმოქმნილი 

დავალიანების და 
სასამართლო 

0.0 50.8 0.0 50.8 48.3 0.0 48.3 



ო
რ

გა
ნი

ზ
აც

იუ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდი 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

0.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  0.0 

  ხარჯები 0.0 15.3 0.0 15.3 1.3 0.0 1.3 

  
ვალდებულებების 
კლება  

0.0 35.5 0.0 35.5 47.0 0.0 47.0 

02 00 

თავდაცვა, 
საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

73,7 82.0 0.0 82.0 74.1 0.0 74.1 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

6.0 5.0 0.0 5.0 5 0.0 5 

  ხარჯები 73,7 82.0 0.0 82.0 74.1 0.0 74.1 

  შრომის ანაზღაურება 62,2 62.4 0.0 62.4 55.6 0.0 55.6 

02 01 
სახანძრო-სამაშველო 

სამსახური 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 

სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევის და 

სამობილიზაციო 
სამსახური 

73,7 82.0 0.0 82.0 74.1 0.0 74.1 

  
მომუშავეთა 
რიცხოვნობა 

6.0 6.0  0.0 6.0 5  0.0 5 

  ხარჯები 73,7 82.0 0.0 82.0 74.1 0.0 74.1 

  შრომის ანაზღაურება 62,2 62.4 0.0 62.4 55.6 0.0 55.6 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

4354,0 7946.6 5833.3 2113.3 7004.0 5367.3 1636.7 

  ხარჯები 805,6 965.7 177.4 788.3 1937.7 933.0 1004.7 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3412,1 6980.9 5655.9 1325.0 5066.3 4434.3 632.0 



ო
რ

გა
ნი

ზ
აც

იუ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

03 01 

საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები 
და ხიდები) 

3141,7 3129.7 2395.5 734.2 2943.0 2502.5 440.5 

  ხარჯები 125.7 0.0 0.0 0.0 119.3 101.2 18.1 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2970,2 3129.7 2395.5 734.2 2823.7 2401.3 422.4 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

194,1 595.0 394.5 200.5 1137.1 1051.3 85.8 

  ხარჯები 19.5 12.0 0.0 12.0 756.1 731.7 24.4 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

149.1 583.0 394.5 188.5 381.1 319.6 61.4 

03 02 
01 

გარე განათების 
მოწყობა 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

56.4 472.6 394,5 78.1 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

56.4 457.5 394,5 63.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
02 

დასუფთავების 
ღონისძიებები 

5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
03 

საკანალიზაციო 
სისტემების მოწყობა 

რეაბილიტაციის 
ღონისძიებები 

56,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 14,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

16,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



ო
რ

გა
ნი

ზ
აც

იუ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

03 02 
04 

ბინათმშენებლობა 76,5 122.4 0.0 122.4 1137.1 1051.3 85.8 

  ხარჯები 0,0 7.9 0.0 7.9 756.1 731.7 24.4 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

76,5 114.5 0.0 114.5 381.0 319.6 61.4 

03 03  

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი 

ჯებირების 
მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

47.2 2103.7 1982.3 121.4 812.7 773.4 39.3 

 ხარჯები 0.0 177.4 177.4 0.0 16.3 14.0 2.3 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

47.2 1926.3 1804.9 121.4 796.4 759.4 37.0 

03 04 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
164,4 7,6 0.0 7,6 580.0 500.0 80.0 

  ხარჯები 23.1 0.0 0.0 0.0 86.1 68.1 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

94,9 7,6 0.0 7,6 493.9 413.9 80.0 

03 05 
მუნიციპალტეტში 
კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები 
806,6 2110.6 1053.4 1057.2 1501.2 540.1 961.1 

  ხარჯები 637,3 776.3 0.0 776.3 929.9 0.0 929.9 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

150.8 1334.3 1053.4 280.9 571.3 540.1 31.2 

03 05 
01  

სკვერების, ფასადების, 
პარკების, 

საცხოვრებელი 
სახლების ეზოების 

მოწყობა 

169.3 1339.3 1053.4 285.8 576.0 540.1 35.9 

  ხარჯები 0.0 4.9 0.0 4.9 4.7 0.0 4.7 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

150.8 1334.3 1053.4 280.9 571.3 540.1 31.2 

03 05 
02  

ა(ა)იპ აბაშის 
კეთილმოწყობა 

637,3 771.4 0.0 771.4 925.2 0.0 925.2 

  ხარჯები 637,3 771.4 0.0 771.4 925.2 0.0 925.2 
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დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

03 06 

რეგიონებში 
განსახორციელებელი 

პროექტების 
თანადაფინანსება 

0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

03 06 ტურიზმი 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 

 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 

04 00 განათლება 896,0 944.2 0.0 944.2 2035.6 390.0 1645.6 

  ხარჯები 602.8 901.5 0.0 901.5 1427.8 0.0 1427.8 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

123,4 42.7 0.0 42.7 607.8 390.0 217.8 

04 01 
სკოლამდელი 
განათლების 
დაფინანსება 

895,3 927.9 0.0 927.9 1098.5 0.0 1098.5 

  ხარჯები 772,0 900.0 0.0 900.0 1098.5 0.0 1098.5 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

123,4 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 

04 02 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
0.7 1.5 0.0 1.5 937.1 390.0 547.1 

  ხარჯები 0.7 1.5 0.0 1.5 329.3 0.0 329.3 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 14.8 0.0 14.8 607.8 390.0 217.8 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული 
ღონისძიებები 

1010,0 968.3 0.0 968.3 1017.0 0.0 1017.0 

  ხარჯები 964,4 922.7 0.0 922.7 1017.0 0.0 1017.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

45,6 45.6 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 

05 01  
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
454,4 359.2 0.0 359.2 320.0 0.0 320.0 

  ხარჯები 414,2 326.4 0.0 326.4 320.0 0.0 320.0 
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დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

40,2 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის 

განვითარების 
ხელშეწყობა 

555,7 576.2 0.0 576.2 647.0 0.0       647.0 

  ხარჯები 550,2 576.2 0.0 576.2 647.0 0.0 647.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

5,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
02 

კულტურული 
ღონისძიებების 

დაფინანსება 
481,8 83.9 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 0.0 83.9 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
03 

ტელერადიო 
მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო 

საქმიანობა 

25,2 25.2 0.0 25.2 32.0 0.0 32.0 

  ხარჯები 25,2 25.2 0.0 25.2 32.0 0.0 32.0 

05 02 
04 

კულტურისა და 
ხელოვნების ცენტრი 

0.0 441.1 0.0 441.1 585.0 0.0 585.0 

  ხარჯები 0.0 441.1 0.0 441.1 585.0 0.0 585.0 

05 02 
05 

სხვა კულტურული 
ღონისძიებები 

48,7 26.0 0.0 26.0 30.0 0.0 30.0 

  ხარჯები 46,1 26.0 0.0 26.0 30.0 0.0 30.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების 
დაფინანსება 

0.0 12.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

0.0 12.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 

05 04 
მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 
არსებული რელიგიური 

0.0 20.1 0.0 20.1 50.0 0.0 50.0 
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დასახელება 
2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ძეგლების მოვლა-
პატრონობა 

  ხარჯები 0.0 20.1 0.0 20.1 50.0 0.0 50.0 

06 00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

744,5 887.8 216.3 671.5 1016.2 241.1 775.1 

  ხარჯები 744,5 640.4 0.0 640.4 752.9 0.0 752.9 

06 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 
მომსახურება 

103,8 109.2 0.0 109.2 115.6 0.0 115.6 

  ხარჯები 103,8 109.2 0.0 109.2 115.6 0.0 115.6 

06 02 

მოსახლეობის 
სამედიცინო 

მომსახურება  და 
ამბულატორიების 

მშენებლობა-რემონტი 

320,5 447.7 216.3 231.4 523.3 241.1 282.2 

  ხარჯები 320,5 200.3 0.0 200.3 260.0 0.0 260.0 

 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

    263.3 241.1 22.2 

06 03 
მოსახლეობის 
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
320,3 330.9 0.0 330.9 377.3 0.0 377.3 

  ხარჯები 320,3 330.9 0.0 330.9 377.3 0.0 377.3 

06 03 
01 

სოციალურად 
დაუცველი, 
მარტოხელა, 

შეჭირვებული 
მოსახლეობის უფასო 

კვება 

48,1 52.8 0.0 52.8 50.0 0.0 50.0 

  ხარჯები 48,1 52.8 0.0 52.8 50.0 0.0 50.0 

06 03 
02 

სტიქიური 
უბედურების  

(ხანძარი,წყალდიდობა, 
ქარიშხალი) შედეგად 

დაზარალებულთა 
დახმარება 

47.9 25.6 0.0 25.6 30.0 0.0 30.0 
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2017წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

  ხარჯები 47.9 25.6 0.0 25.6 30.0 0.0 30.0 

06 03 
03 

დედ-მამით ობოლი და 
მარჩენალდაკარგული  
ბავშვების, ოჯახების 
და ომის ვეტერანთა 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

49,6 54.5 0.0 54.5 56.8 0.0 56.8 

  ხარჯები 49,6 54.5 0.0 54.5 56.8 0.0 56.8 

06 03 
04 

სარიტუალო 
მომსახურება 

6,0 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 

  ხარჯები 6,0 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 

06 03 
05 

შეზღუდული 
შესაძლებლობების 

მქონე ბავშვების,ყრუ-
მუნჯი და 

ჩერნობილელთა 
დახმარების, 

დიალიზის პროგრამაში 
მონაწილე ავადმყოფტა 

მგზავრობის 
დახმარების პროგრამა  

56,3 70.4 0.0 70.4 76.0 0.0 76.0 

  ხარჯები 56,3 70.4 0.0 70.4 76.0 0.0 76.0 

06 03 
06 

ახალშობილთა 
ოჯახების, 

მოსახლეობის 
სოციალური და 100 

წლის და 100+-ზე მეტი 
ასაკის უზუცესთა 

დახმარება 

112,4 118.6 0.0 118.6 155.5 0.0 155.5 

  ხარჯები 112,4 118.6 0.0 118.6 155.5 0.0 155.5 

 
მოსახლეობის 
ერთჯერადი დახმარება 

0 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 

 ხარჯები 0 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 

06 03 
07 

თავშესაფრის გარეშე 
დარჩენილი 
ოჯახების  
დროებითი 
საცხოვრებელი 
ბინის ქირით 

0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 
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2017წლის 
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2018 წლის გეგმა 2019 წლის  გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

უზრუნველყოფის 
პროგრამა 

 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:                                გ. ხოშტარია 


