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                                                                                                                პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2020 წლის     

 ქ. ლანჩხუთი  

 

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული 

რედაქციით: 
 

 თავი I. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
                                                                                                                                                               ათას ლარში 

დასახელება  

 2019 

წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა  2021 წლის  პროექტი 

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 I. შემოსავლები     19,523.7          21,863.0          10,943.0          10,920.0          11,350.4          11,350.4                    -      

 გადასახადები       9,226.9            7,794.6            7,794.6                    -              9,020.3            9,020.3                    -      

 გრანტები       9,114.4          11,140.0               220.0          10,920.0               220.0               220.0                    -      

 სხვა  შემოსავლები       1,182.4            2,928.4            2,928.4                    -              2,110.1            2,110.1                    -      

 II. ხარჯები     10,498.7          11,885.8          10,505.9            1,379.9          11,071.8          11,071.8                    -      

 შრომის ანაზღაურება       4,687.0            4,942.6            4,942.6                    -              5,178.9            5,178.9                    -      

 საქონელი და მომსახურება       4,503.3            4,655.2            4,360.5               294.7            4,666.6            4,666.6                    -      

 პროცენტი            29.1                 33.2                 33.2                    -                   33.2                 33.2                    -      

 სუბსიდიები          398.5               430.2               430.2                    -                 433.8               433.8                    -      

 სოციალური უზრუნველყოფა          586.0               538.9               538.9                    -                 624.5               624.5                    -      

 სხვა ხარჯები          294.8            1,285.7               200.5            1,085.2               134.8               134.8                    -      

 III. საოპერაციო სალდო       9,025.0            9,977.2               437.2            9,540.1               278.6               278.6                    -      

 IV. არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება  
     9,268.1          11,526.8            1,294.5          10,232.3               720.5               720.5                    -      

 ზრდა       9,307.7          11,536.5            1,304.2          10,232.3               720.5               720.5                    -      

 კლება            39.6                   9.7                   9.7                       -                       -        

 V. მთლიანი სალდო  -       243.1    -       1,549.6    -          857.4    -         692.2    -          441.9    -          441.9                    -      

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება  -       272.1    -       1,607.7    -          915.5    -         692.2    -          500.0    -          500.0                    -      

 ზრდა                -                       -                       -                      -                       -                       -                      -      

      ვალუტა და დეპოზიტები                -                       -                           -          

 კლება          272.1            1,607.7               915.5               692.2               500.0               500.0                    -      

      ვალუტა და დეპოზიტები          272.1            1,607.7               915.5               692.2               500.0               500.0                    -      



დასახელება  

 2019 

წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა  2021 წლის  პროექტი 

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება  -         29.0    -            58.1    -            58.1                    -      -            58.1    -            58.1                    -      

 კლება            29.0                 58.1                 58.1                    -                   58.1                 58.1                    -      

     საშინაო            29.0                 58.1                 58.1                    -                   58.1                 58.1                    -      

           სესხები                -                   58.1                 58.1                   58.1                 58.1      

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები            29.0                     -                           -          

 VIII. ბალანსი              0.0                   0.0    -              0.0                    -                     0.0                   0.0                    -      

 

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს 

შემდეგი რედაქციით: 
                                                                                                                                                       ათას ლარში 

დასახელება  

 2019 

წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა  2021 წლის  პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 შემოსულობები       19,563.3          21,872.7          10,952.7          10,920.0          11,350.4          11,350.4                    -      

 შემოსავლები       19,523.7          21,863.0          10,943.0          10,920.0          11,350.4          11,350.4                    -      

 არაფინანსური აქტივების კლება              39.6                   9.7                   9.7                      -                      -                      -      

 გადასახდელები       19,835.4          23,480.4          11,868.2          11,612.2          11,850.4          11,850.4                    -      

 ხარჯები       10,498.7          11,885.8          10,505.9            1,379.9          11,071.8          11,071.8                    -      

 არაფინანსური აქტივების ზრდა         9,307.7          11,536.5            1,304.2          10,232.3               720.5               720.5                    -      

 ვალდებულებების კლება              29.0                 58.1                 58.1                    -                   58.1                 58.1                    -      

 ნაშთის ცვლილება  -         272.1    -      1,607.7    -         915.5    -         692.2    -         500.0    -         500.0                    -      

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11,350.4 ათასი  ლარით: 
                                                                                                                                                            ათას ლარში 

დასახელება  

 2019 

წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის  პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 შემოსავლები       19,523.7          21,863.0          10,943.0          10,920.0          11,350.4          11,350.4                    -      

       გადასახადები         9,226.9            7,794.6            7,794.6                    -              9,020.3            9,020.3                    -      

      გრანტები         9,114.4          11,140.0               220.0          10,920.0               220.0               220.0                    -      

       სხვა შემოსავლები         1,182.4            2,928.4            2,928.4              2,110.1            2,110.1      

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9,020.3 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                                              ათას ლარში 



დასახელება  

 2019 

წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის  პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 გადასახადები         9,226.9            7,794.6            7,794.6                    -      
        

9,020.3    

        

9,020.3    
                -      

      საშემოსავლო გადასახადი                  -                      -          
                

-      
    

      დამატებითი ღირებულების 

გადასახადი  
       7,366.1            6,494.6            6,494.6      

        
7,520.3    

        
7,520.3    

  

      ქონების გადასახადი         1,860.8            1,300.0            1,300.0                    -      
        

1,500.0    
        

1,500.0    
                -      

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)  
          333.1               400.0               400.0      

           

400.0    

           

400.0    
  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)  
          299.3               400.0               400.0      

           

400.0    

           

400.0    
  

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 

მიწისა)  
            22.9                 10.0                 10.0      

             
10.0    

             
10.0    

  

      სასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების  

მიწაზე  

          158.6                 50.0                 50.0      
             

50.0    
             

50.0    
  

      არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე  
       1,046.9               440.0               440.0      

           
640.0    

           
640.0    

  

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                            ათას ლარში 

დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 გრანტები              9,114.4              11,140.0                   220.0    

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  

გრანტები  
               309.89      

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან              9,114.4              10,830.1                   220.0    

 გათანაბრებითი ტრანსფერი        

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  
               220.0                   220.0                   220.0    

 კაპიტალური ტრანსფერი              5,581.0                5,471.6      

 სპეციალური ტრანსფერი  

მათ შორის :  
            3,313.4                5,138.5                         -      

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  

განხორციელების თაობაზე  
            2,052.1                4,100.0      

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 

თანხები  
      

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები                 748.0                   748.0      

      სხვა სახის ტრანსფერები                 513.3                   290.5      

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,110.1 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                                       ათას ლარში 

დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 სხვა შემოსავლები              1,182.4                2,928.4                2,110.1    

 შემოსავლები საკუთრებიდან                 159.2                   160.0                   160.0    



დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 რენტა                 159.2                   160.0                   160.0    

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                 100.1                     74.2                     73.0    

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                    48.9                      24.2                      23.0    

      სანებართვო მოსაკრებელი                    20.7                      11.2                      10.0    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                    17.2        

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის   
                  11.0                      13.0                      13.0    

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება                    51.2                      50.0                      50.0    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)                 834.9                2,649.2                1,837.1    

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                   88.1                     45.0                     40.0    

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  11,071.8 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                                      ათას ლარში 

დასახელება  

 2019 

 წლის 

 ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 ხარჯები  
      

10,498.7    
      

11,885.8    
      

10,505.9    
        

1,379.9    
      

11,071.8    
      

11,071.8    
                 -      

 შრომის ანაზღაურება  
        

4,687.0    
        

4,942.6    
        

4,942.6    
                 -      

        
5,178.9    

        
5,178.9    

                 -      

 საქონელი და მომსახურება  
        

4,503.3    

        

4,655.2    

        

4,360.5    

           

294.7    

        

4,666.6    

        

4,666.6    
                 -      

 პროცენტები  
             

29.1    
             

33.2    
             

33.2    
                 -      

             
33.2    

             
33.2    

                 -      

 სუბსიდიები  
           

398.5    
           

430.2    
           

430.2    
                 -      

           
433.8    

           
433.8    

                 -      

 სოციალური უზრუნველყოფა  
           

586.0    
           

538.9    
           

538.9    
                 -      

           
624.5    

           
624.5    

                 -      

 სხვა ხარჯები  
           

294.8    

        

1,285.7    

           

200.5    

        

1,085.2    

           

134.8    

           

134.8    
                 -      

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 720,5 ათასი ლარით. 

მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 720,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური 

აქტივების კლება - 0 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                                  ათას ლარში 

პროგ. 

კოდი  
 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  

 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 01 00   მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                 59.4                 145.1                   15.0    

 01 01  
   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა  
               59.4                 145.1                   15.0    

 02 00   ინფრასტრუქტურის განვითარება            6,833.1              9,767.2                 600.0    

 02 01     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება            3,335.4              5,497.1                       -      

 02 02     წყლის სისტემების განვითარება               840.9                 945.8                       -      

 02 03      გარე განათება                     -                   124.3                       -      

 02 04     მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                 82.3                       -                         -      

 02 06     კეთილმოწყობის ღონისძიებები                   0.6                   49.0                       -      

 02 07      მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება                     -                         -                         -      

 02 08  
   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების 

შესყიდვა  
             403.1                 881.6                 600.0    

 02 09  
    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
          1,430.9              1,521.3                       -      

 02 10   სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა               740.0                 748.0                       -      

 03 00   დასუფთავება და გარემოს დაცვა                   2.8                       -                         -      



პროგ. 

კოდი  
 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  

 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 03 01     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                   2.8                       -                         -      

 03 05      მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა                     -                         -                         -      

 04 00   განათლება               532.4                 794.2                   44.0    

 04 01     სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                 62.2                   44.0                     9.0    

 04 02     სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა                   0.4                       -                     35.0    

 04 03    საბაზო ზოგადი განათლება               469.8                 750.2      

 05 00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი            1,709.9                 829.4                   61.5    

 05 01     სპორტის სფეროს განვითარება            1,689.5                 806.4                     1.5    

 05 02     კულტურის სფეროს განვითარება                 20.4                   23.0                   60.0    

 06 00   ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა               170.0                     0.8                       -      

 06 01     ჯანმრთელობის დაცვა               170.0                     0.8                       -      

   სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა            9,307.7            11,536.5                 720.5    

 
                                                                                                       ათას ლარში 

დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 არაფინანსური აქტივების კლება                 39.6                     9.7                       -      

 ძირითადი აქტივები                   1.0                       -                         -      

 არაწარმოებული აქტივები                 38.6                     9.7                       -      

        მიწა                 38.6                     9.7      

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური 

კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 

ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: 
                                                                                                                                                                            ათას ლარში 

ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 7.1   საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება  
              

2,820.3    
              

3,157.0    
              

3,256.8    

 7.1.1  

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები  

              
2,791.2    

              
3,123.8    

              
3,223.6    

 7.1.1.1  
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა  

              
2,789.4    

              
3,042.5    

              
3,168.6    

 7.1.1.2   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა  
                     

1.8    

                   

81.3    

                   

55.0    

 7.1.6   ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  
                   

29.1    
                   

33.2    
                   

33.2    

 7.2   თავდაცვა  
                 

127.8    
                 

133.4    
                 

143.3    

 7.2.2   სამოქალაქო თავდაცვა  
                 

127.8    
                 

133.4    
                 

143.3    

 7.4   ეკონომიკური საქმიანობა  
              

3,455.0    
              

5,632.5    
                 

154.4    

 7.4 5   ტრანსპორტი  
              

3,455.0    
              

5,632.5    
                 

154.4    

 7.4 5 1   საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები  
              

3,433.4    

              

5,611.5    

                 

128.8    

 7.4 5 5   მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები  
                   

21.5    
                   

21.0    
                   

25.6    

 7.5   გარემოს დაცვა  
              

1,026.5    
              

1,249.6    
              

1,271.4    

 7.5 1   ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება  
              

1,026.5    
              

1,249.6    
              

1,271.4    



ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 7.6   საბინაო კომუნალური მეურნეობა  
              

4,088.9    
              

5,960.3    
              

1,222.0    

 7.6 1   ბინათმშენებლობა  
                 

192.6    
              

1,123.1    
                       
-      

 7.6 2   კომუნალური მეურნეობის განვითარება  
                       

-      

                       

-      

                       

-      

 7.6 3   წყალმომარაგება  
                 

883.6    
              

1,016.6    
                   

68.5    

 7.6 4   გარე განათება  
                 

319.8    
                 

461.3    
                 

405.0    

 7.6 6  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო 

კომუნალურ მეურნეობაში  

              
2,692.9    

              
3,359.2    

                 
748.5    

 7.7   ჯანმრთელობის დაცვა  
                 

307.5    
                 

147.8    
                 

147.0    

 7.7 4   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  
                 

307.5    
                 

147.8    
                 

147.0    

 7.8   დასვენება, კულტურა და რელიგია  
              

3,896.1    
              

3,066.4    
              

2,354.4    

 7.8 1   მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში  
              

2,742.3    

              

1,879.6    

              

1,063.5    

 7.8 2   მომსახურება კულტურის სფეროში  
              

1,113.8    

              

1,146.7    

              

1,250.9    

 7.8 4   რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა  
                   

40.0    
                   

40.0    
                   

40.0    

 7.9   განათლება  
              

3,453.0    
              

3,465.0    
              

2,559.0    

 7.9 1   სკოლამდელი აღზრდა  
              

2,457.0    

              

2,399.6    

              

2,500.0    

 7.9 2   ზოგადი განათლება  
                 

996.0    

              

1,065.3    

                   

59.0    

 7.9 2 2   საბაზო ზოგადი განათლება  
                 

996.0    
              

1,065.3    
                   

59.0    

 7 10   სოციალური დაცვა  
                 

631.4    
                 

610.5    
                 

684.0    

 7 10 1  
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთა სოციალური დაცვა  

                   
90.0    

                   
90.0    

                 
145.0    

 7 10 2   ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  
                     

1.5    

                     

1.5    

                     

3.0    

 7 10 4   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  
                   

40.0    
                   

49.0    
                 

106.0    

 7 10 7  
 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას  

                   

36.0    

                   

37.2    

                   

37.2    

 7 10 9  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  

დაცვის სფეროში  

                 
463.9    

                 
432.8    

                 
392.8    

   სულ  
            

19,806.4    

            

23,422.3    

            

11,792.3    

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 441,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 

სალდო 278,6 ათასი ლარით: 
                                                                                 ათას ლარში 

დასახელება   2019 წლის ფაქტი   2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 საოპერაციო სალდო                    9,025.0                      9,977.2                         278.6    

 მთლიანი სალდო  -                    243.1    -                 1,549.6    -                    441.9    

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 500,0 ათასი ლარით: 
                                                                                                                                ათას ლარში 

დასახელება   2019 წლის ფაქტი   2020 წლის გეგმა  
 2021 წლის 

პროექტი  

 ფინანსური აქტივების ცვლილება  -                    272.1    -                 1,607.7    -                    500.0    

 ზრდა                             -                                 -                                 -      



         ვალუტა და დეპოზიტი                             -                                 -                                 -      

 კლება                       272.1                      1,607.7                         500.0    

        ვალუტა და დეპოზიტი                       272.1                      1,607.7                         500.0    

 

ფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც 

მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.  

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58,1 ათასი ლარის 

ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს 

მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 439,5 ათას ლარს, 

ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 381.4  ათასი ლარი.  

 

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, 

ქვეპროგრამები 

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 

1366,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში 

დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები 

განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 02 00   ინფრასტრუქტურის განვითარება           1,366.4    

 02 01   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              128.8    

 02 01 01    გზების კაპიტალური შეკეთება                    -      

 02 01 02   გზების მიმდინარე შეკეთება              100.0    

 02 01 03   საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                28.8    

 02 02   წყლის სისტემების განვითარება                68.5    

 02 02 01     წყლის სისტემის რეაბილიტაცია                    -      

 02 02 02   სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია                68.5    

 02 03   გარე განათება              405.0    

 02 03 01   გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია              405.0    

 02 03 02   კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში                    -      

 02 04   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია                    -      

 02 04 01   მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია                    -      

 02 04 02   საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია                    -      

 02 06   კეთილმოწყობის ღონისძიებები              138.5    

 02 06 01   საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია                    -      

 02 06 03   სადღესასწაულო ღონისძიებები                20.0    

 02 06  04   შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია                  5.0    

 02 06 05   სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა              113.5    

 02 07   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება                25.6    

 02 08   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა              600.0    

 02 09   სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                    -      

 02 10   სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა                    -      

 
                                                                                                                                                  ათას ლარში 



ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გზების  მიმდინარე  შეკეთება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

02 01 02              100,0       

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები 

მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- 

რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის 

საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების 

თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების 

ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ 

მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების 

შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება 

საჭიროების შესაბამისად  

მიღწეული 

შედეგი 

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე 

შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს 

გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო 

ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
წყლის სისტემის განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02  68,5 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების 

ცენტრი 

პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ 

შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ 

პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე 

არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც 

ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში. 

პროგრამის მიზანია:  

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი 

მიწოდება; 

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  

წყალს; 

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და 

წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. 

წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  

წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის 

რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების 

წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო 

რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე 

პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის 

ქვეპროგრამა. 

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც 

კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის 

მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის 

ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, 

ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. 

მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 

საათიანი გრაფიკი; 

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  წყალზე; 

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და 

წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. 



 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 02 02 68,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების 

ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 

ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა) ადგილობრივი 

დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით 

გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს 

სოფლის მოსახლეობის, ასევე სტუმრების უწყვეტ რეჟიმში  წყლით მომარაგებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; 

 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; 

 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის 

შენარჩუნება; 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის სტუმრების 

უზრუნველყოფა სასმელი წყლით; 

პერიოდულად წარმოქმინილი დაზიანებების დროული და ოპერატიული 

აღმოფხვრა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გარე განათება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 405,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 

პროგრამის აღწერა 

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და 

კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული 

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი 

გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის 

განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის 

მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი 

ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ 

პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული 

ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და 

ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ 

სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 200,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. 

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 

 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; 

- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.  

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც 

კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური 

ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, 

ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას 

(მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). 

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის 

მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 

2021 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის 

ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება 

ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო 

კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 

პროგრამის საბოლოო 

მიზანი და 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების 

სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ 

პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც 

მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო 

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. 



პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული 

ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 03 01 405,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს 

შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული 

ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. 

ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 

ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: 

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული 

ნათურების გამოცვლა; 

 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით 

ჩანაცვლება; 

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. 

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (230,0 ათასი ლარი). 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. 

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული 

ტერიტორიების 80%. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 06 05 113,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 

სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, 

მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაო. ამ სასაფლაოების 

მთლიანი ფართობი შეადგენს 10800 კვ/მეტრს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ქალაქის 

ტერიტორიაზე არსებული განაშენებულიანი  სკვერების დაცვის ღონისძიბებს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა 

და მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს: 

 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება,  შეღებვას; 

 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან; 

 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას. 

განყოფილება ასევე ახდეს განაშენებულიანი  სკვერების დაცვას მოთარეშე 

პირუტყვისაგან. 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა (მეველეები და 

სასაფლაოს ზედამხედველები) ხელფასებიც. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

წლის მანძილზე შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული 

მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და 

გაიცელება სასაფლაოს ტერიტორიები. ასევე, 24 საათიან რეჟიმში განხორციელდება 

ქალაქის სკვერების დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან.  

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 07 25,6 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 



ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული ე.წ. სატრანსპორტო ხაზი, 

რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების დამაკავშირებელი კერძო ტრანსპორტი 

გადაადგილდება. სატრანსპორტო ხაზის ფლობის საიჯარო ქირას კერძო 

სატრანსპორტო კომპანიები რიცხავენ ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ანგარიშზე. ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება 4 საშტატო ერთეულს (ხელფასი, 

მიმდინარე ხარჯი), რომელთა მოვალეობაშიც შედის ზემოთმოყვანილი საკითხების 

ზედამხედველობა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ქ. ლანჩხუთსა და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის 

განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო 

მომსახურების შესყიდვა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

02 08 600  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 

ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების 

ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის 

ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო 

მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი 

ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების 

განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე 

მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. 

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული 

კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; 

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი 

აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 

1,281.4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში 

დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები 

განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 
                                                                                             ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   2021 წლის პროექტი  

 03 00   დასუფთავება და გარემოს დაცვა           1,281.4    

 03 01     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა           1,104.4    

 03 02     მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება              167.0    

 03 04     უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები                10.0    

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

 03 01 1104,4  



პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი  

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების 

ცენტრი 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით 

მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს 

გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  

დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები 

ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან 

(სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე 

ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა 

ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. 

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 

ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული 

ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც 

ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები 

ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  მაჩხვარეთი 

,ჯურუყვეთი, ნიგვზიანი, გრიგოლეთი, ყვავილნარი, წყალწმინდა, ნინოშვილი, 

სუფსა, ჩოჩხათი, აცანა, მამათი, ჩიბათი, ლესა, ეწერი, შუხუთი, ნიგოითი.  

შეგროვებული ნარჩენები გადის ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) 

ნაგავსაყრელებზე. 

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად 

გადის 85 მ³ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი. 

ზღვის სეზონთან დაკავშირებით დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს 

სანაპირო ზოლის დაგვა  დასუფთავებას და ყოველდღიურად (უმეტეს 

შემთხვევებში) ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 45 მ³ ნარჩენი. 

პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის 

გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი 

ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები. 

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის 

(მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის 

დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავდება 

მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის ზღვის სანაპირო. ასევე, 

გაგრძელდება მდინარე სუფსის ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 02 167 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების 

ცენტრი 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და 

გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და 

აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების 

შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და 

ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და 

ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.  

 



ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

03 04  10,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელ

ი  

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების 

ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 

ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მთელი წლის მანძილზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან 

გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები 

 

მუხლი 15. განათლება 

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,559.0 ათასი ლარი. 

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების 

მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

 
                                                                                   ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 04 00   განათლება           2,559.0    

 04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება           2,500.0    

 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა                    -      

 04 03   განათლების ღონისძიებები                24.0    

 04 04   განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა                35.0    

 04 05   საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა                    -      

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 01 2 500,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში 

არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო 

დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი 

მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.   

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1250-ზე მეტი 

ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და 

ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: 

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული 

იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 

ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი 



აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;    

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც 

შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ 

ნორმებთან; 

     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 ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ 

ნორმებთან; 

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; 

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. 

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის 

თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ლანჩხუთის 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 და ა(ა)იპ - სკოლამდელი 

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული 

და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

1250-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ 

ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
განათლების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 03 24,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 

თანადაფინანსებას; 

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით 

უზრუნველყოფას;  

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის 

მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ; 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის 

მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი; 

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო 

დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე 

წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა 

პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული 

მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი 

ადამიანების წახალისება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია , 

მშენებლობა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

04 04 35,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელ

ი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის 

სამსახური 



პროგრამის აღწერა 

და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის 

დაფინანსება-სოფელ სუფსაში არსებული სამუსიკო სკოლის კეთილმოწყობა და 

გარე ფასადის მოხატვა 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

კეთილმოწყობილი სამუსიკო სკოლა სოფ სუფსაში . ამ შენობით სარგებლობა 

იქნება უსაფრთხო .  

 

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 

განისაზღვროს 2,354.4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის 

ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი 

შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
                                                                                                              ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   2021 წლის პროექტი  

 05 00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი           2,354.4    

 05 01   სპორტის სფეროს განვითარება           1,063.5    

 05 01 01   სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა           1,030.0    

 05 01 01 01   სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა              500.0    

 05 01 01 02   ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა    

 05 01 01 03   სტადიონის ფუნქციონირება              160.0    

 05 01 01 04   ქალთა სპორტის განვითარება              130.0    

 05 01 01 05   საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა              240.0    

 05 01 02    სპორტული ღონისძიებები                33.5    

 05 01 03   კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში                    -      

 05 02   კულტურის სფეროს განვითარება           1,278.9    

 05 02 01   კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა           1,180.0    

 05 02 01 01   კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა              860.0    

 05 02 01 02   სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა              320.0    

 05 02 02   კულტურის ღონისძიებები                24.0    

 05 02 03   კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში                34.9    

 05 02 04   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა                40.0    

 05 03   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                12.0    

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას 

ლარში 

05 01 01 01 500.0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელე

ბელი  

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების 

ფიზიკური განვითარებასპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ 

მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 

ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 

ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); 

კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი) და სპორტული 

ტანვარჯიში (20 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, 

რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 5-ჯერ. სპორტულ ცენტრში 

დასაქმებულია ჯამში 75 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და 15 

ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები 

პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ 

შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე 

საზღვარგარეთ. 

ქვეპროგრამის მიზანია: 

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; 

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; 



 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; 

ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული 

წრეებით სარგებლობა;  

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სტადიონის ფუნქციონირება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 03  160,0  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის 

ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები 

სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ 

ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები 

ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების 

ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის 

ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას. 

ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო 

სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის 

განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ქალთა სპორტის განვითარება 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 04 130,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის 

„ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები 

სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც 

ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება 

ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო 

პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების 

ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. 

პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა 

ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 01 01 05 240,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც 

გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი 

უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ 

შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. 

სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და 

ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. 

ქვეპროგრამის მიზანია: 

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; 

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; 

 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 



მოსალოდნელი 

შედეგი 

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა 

მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით 

სარგებლობა 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
სპორტული ღონისძიებები 

დაფინანსება 

 ათას ლარებში 

05 01 02 33,5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და 

აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების 

დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;  

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების 

საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით 

მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; 

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) 

დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; 

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების 

ტრანსპორტირაბაში დახმარება; 

    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, 

რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და 

საბაზო სკოლები. 

    პროგრამის მიზანია: 

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ 

სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების 

დაჯილდოება 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული 

ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების 

გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით 

დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  

სპორტსმენები 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების 

ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 01 01 860,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. 

ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი. 

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, 

ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ 

წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული 

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 

ათასი ლარი. 

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. 

წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 

138,3 ათასი ლარი. 

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. 

ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 

მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და 

მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული 

სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. 

თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე 

ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი. 



მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის 

ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, 

შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა 

და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის 

განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად 

არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში 

იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას 

სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი 

უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 01 02 320,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი 

სამხატვრო განათლების 1 სკოლა. 

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, 

ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო 

სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 

(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს.  

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, 

ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით 

სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში 

სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.  

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული 

პერსონალის ხელფასი) . 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი 

მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის 

შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით 

დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული 

ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, 

საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, 

კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო 

სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის 

დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების 

აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ 

კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და 

ფესტივალებში 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
კულტურის ღონისძიებები 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

05 02 02 24,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 



ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო 

დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, 

ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; 

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი 

ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; 

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; 

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. 

მოსალოდნელი  

შედეგი 

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი 

ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, 

ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის 

კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; 

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; 

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე 

ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით 

სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია. 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 
 

დაფინანსება 

ათას ლარებში 

05 02 03 34.9 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის დაფინანსება-

სოფელ აკეთში  კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის მოწყობა 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი 

 

ქვეპროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

დაფინანსება 

ათას ლარებში 

05 03 12,0 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებ

ელი სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: 

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; 

     დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

საქართველოში;  

     ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით; 

   პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ 

წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის 

ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის 

გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.   

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში 

წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია 

ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის 

დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 831 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და 

ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 
 

                                                                                                             ათას ლარში 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2021 წლის 

პროექტი  

 06 00   ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა              831.0    

 06 01   ჯანმრთელობის დაცვა              147.0    

 06 01 01   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა              147.0    

 06 01 02        ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია                    -      

 06 02   სოციალური დაცვა              684.0    

 06 02 01  
  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი  
              38.8    

 06 02 02   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა                42.0    

 06 02 03    სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა              100.0    

 06 02 04   ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"                13.0    

 06 02 05   მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა                14.6    

 06 02 06   მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა              120.0    

 06 02 07   იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა                15.3    

 06 02 08   ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა                56.6    

 06 02 09  
 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

პროგრამა  
              67.0    

 06 02 10   ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"                37.2    

 06 02 11   100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა                  3.0    

 06 02 12  
 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  
              50.0    

 06 02 13   უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა                  2.5    

 06 02 14   ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა                10.0    

 06 02 15   მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა                15.0    

 06 02 16   შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა                14.0    

 06 02 17  

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 

ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების 

დაფინანსების პროგრამა  

              25.0    

 06 02 18  
 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის 

ხელშეწყობა  
                3.0    

 06 02 19   სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა                  6.0    

 06 02 20  
 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა  
                2.0    

 06 02 21  
 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი 

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა  
                2.0    

 06 02 22  
 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა  
                3.0    

 06 02 23   აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა                44.0    

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 

დაფინანსება  

ათას ლარში 

06 01 01 147,0 

პროგრამის 

განმახორციელებელი  
ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

პროგრამის აღწერა 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი 

ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად 

გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, 

არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი 



საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და 

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და 

ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით 

დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; 

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების 

განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და 

კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური 

აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების 

უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) 

პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება 

ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი 

ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების 

განხორციელება.  

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) 

(მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  

2 იმუნიზაციია. 

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის 

ზედამხედველობა 
 

პროგრამის მიზანი 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, 

ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და 

რეაგირება;  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების 

ლოკალიზება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის 

ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების 

დაფინანსების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 01 38,8 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის 

უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული 

დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით 

სარგებლობდა 24 ბენეფიციარი (144 ლარი თითო ბენეფიციარზე).  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. 

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 02 42 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები 

რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ 

ბავშვზე მიიღებენ 35 ლარს.  პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც არ  

არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი 

ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, 

პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 28 მრავალშვილიანი ოჯახის 

ფინანსური დახმარება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  

პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 03 100 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც 

ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან ქიმიოთერაპიის კურსის თადაფინანსება და 

სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება 

ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი 

ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე შეჭირვებული 

მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით 

დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) 

ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე 

ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევის 

დაფინანსება მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფიების და კომპიუტერული 

ტომოგრაფიების თანადაფინანსება-50 %. სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე 

ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 

000  სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. 

           შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო 

(გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) 

ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება,  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით 

წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ 

ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს 

სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 

წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე. 

   2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 347 ბენეფიციარმა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   

გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.პროგრამა გატვლილია 400 

ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" 

თანადაფინანსების პროგრამა  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 04 13,0 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის 

"სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა“.  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ 

აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე 

ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-

ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის 

ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. 

ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი. 



მოსალოდნელი 

შედეგი 

ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაციის ხელშეწობა  

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 05 14.6 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება 

სასულიერო გიმნაზიამდე და უკან, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ 

ფუნქციონირებს სამგზავრო ტრანსპორტი. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი 

სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 44 მოსწავლე).  

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების 

ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად 

პროგრამით შესაძლებელი იქნება -44 მოსწავლის დახმარება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 06 120 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად 

შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში 

ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში ორჯერ საკვების 

მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 65000 -ის ჩათვლით 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით 

შესაძლებელი იქნება 105 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების  

პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 07 15,3 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 

(ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  

ასეთი 59 ოჯახი (192 დევნილი). 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
დევნილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი   ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების 

პროგრამა  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 08 56,6       

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის 

ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური 

დახმარება 250 (ორასოrმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  

მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით  

(თითოეულს 500 ლარის ოდენობით დღეის მდგომარეობით არის 3 ბენეფიციარი).  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების 

ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 

ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის 

კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  300 ლარით დახმარება (15 

ვეტერანი სულ 4 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის 

შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  

რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების 

ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ 

ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 

2400 ლარს); მე-2 მსოფიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიურად 50 ლარით 

დახმარება (4 ვეტერანი). დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული 

მეომრების დედების დასაჩუქრება 200 ლარით (15 ვეტერანის დედა  3000 ლარი) ომში 

დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  წლის 

განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით 

შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის 

წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 80 ოჯახის 

დახმარება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 09 
                           

67,0       
პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან 

დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  

თვეში  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის 

მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი 

სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით 

შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო 

თანადაფინანსების პროგრამა, 
  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 
10 

37,2 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



პროგრამის აღწერა და 

მიზანი 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით 

ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. 

პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს კლუბის წევრი 

ქალბატონებისათვის, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ 

ტრეინინგს,  მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებში.  გასულ 

წელს პროგრამით ისარგებლა 30 კლუბის წევრმა.  სამედიცინო კვლევებით 

ისარგებლა28 ბენეფიციარმა; სარეაბილიტაციო ვარჯიშები ჩაიტარა30 

ბენეფიციარმა. ფსიქოლოგის მომსახურეობა  ჩაიტარა 30 ბენეფიციარმა. 

პრესოთერაპიის მურნალობა ჩაიტარა 24 ბენეფიციარმა. კლუბის წევრი 

ქალბატონები აქტიურად იყვნენ ჩართული  2020 წლის  დაგეგმილ კულტურულ 

ღონისძიებებში   პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით 

ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. 
 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და 

მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით 

შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 44 კლუბის წევრის დახმარება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა 

დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 11 3,0 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს 

გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 

(დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს)  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება   

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების 

პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 12 
                      

50       

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ 

მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის 

მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 2 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა 

და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული 

მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ 

წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება 

ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. პროგრამით ისარგებლებს 40 

ბენეფიციარი 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურეობის  პროგრამა  

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 13 
                              

2,5       



პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 

წარმომადგენლისა და მაჯორიტარი დეპუტატის (საკრებულოს წევრის) 

შუამდგომლობის  და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. 

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის 

სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, რაც 

დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით, მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს 

სარიტუალო მომსახურებაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის 

საფუძველზე 

მოსალოდნელი 

შედეგი 
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი  ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) 

დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 14 10 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მარტოხელა მშობლის 

სტატუსის მქონე პირებს და მარტოხელა შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65001 -ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით ; სადღესასწაულო და 

ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის 

შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის, მე-2 მსოფლიო ომის 

ვეტერანებისათვის და 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის  

მოსალოდნელი 

შედეგი 
მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა  

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების  პროგრამა 

დაფინანსება 

ათას ლარში 

06 02 15 15,0 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები  

კერძოდ:  ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების 

შესაძენად მიიღებენ დახმარებას არაუმეტეს (300 ლარისა), რომელთა ოჯახის 

სარეიტინგო ქულა 65000- დან არ აღემატება 150000-ს  თანხა ჩაირიცხება შესაბამის 

სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-

ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 
    

მოსალოდნელი 

შედეგი 

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური 

დახმარება 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 16 14 



პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე 

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო 

კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების 

სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის 

ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით 

ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე.  თანხა ჩაირიცხება 

შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით 

სარგებლობდა 14 ბენეფიციარი. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   

ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.პროგრამა 

გათვლილია 20 ბენეფიციარზე. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ 

ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების 

დაფინანსების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 17 25.0 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც 

სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბავშვთა ადრეული 

განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის 

მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება. სერვისის 

ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი , ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სერვისის 

ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდება 

ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) 

განხორციელდება, მგზავრობის საფასური შეადგენს 5 ლარს , ხოლო ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით , ვინაიდან ამ სერვისის მომწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის 

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში 

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის 

სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის 

განმავლობაში, თვეში 10 დღე. სამსახურის მიერ ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის , 

ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე. პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანხმლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების 

მიმწოდებელ ორგანიზაციებამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 5 

ლარი, ჩაქვი -4,5 ლარი და შიდა გადაადგილებისათვის 2 ლარი). მ/წელს ზემო 

აღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 30 ბავშვზე, ზემო აღნიშნული პროგრამა 

უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას 
 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა. 

ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და 

ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 18 3 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 



პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის 

მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.  

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) 

ლარამდე. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა/ბენეფიციართა თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 3 

ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 

ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა. 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 19 6 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე 

რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  

ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის 

სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების 

გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო 

პირობების გაუმჯობესება, მათი   ოჯახების თანადგომა.   პროგრამა გათვლილია 9 

ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა 

რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება 

განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 

პროგრამა. 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 20 2 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით აღზრდაში 

განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება 

განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი 

საჭიროებების გათვალისწინებით.   

მოსალოდნელი 

შედეგი 

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ 

ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,   საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და 

ოჯახების თანადგომა.  პროგრამა გათვლილია 4 ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი 
0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ 

ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  

სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 21 2 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   0-დან 18 წლამდე 

დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში 

ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით. 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების 

თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე. 



 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი 

დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 22 3 
პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას 

იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც 

გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას 

მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და 

ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას. 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  

დაავადებულ პირთა  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, 

რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება 

გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარისა. 

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე.   

მოსალოდნელი 

შედეგი 

ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 

მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა. 

 

პროგრამის 

დასახელება  

კოდი აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო 

კურსის დაფინანსების პროგრამა 

დაფინანსება 

 ათას ლარში 

06 02 23 44 

პროგრამის 

განმახორციელ

ებელი 

სამსახური 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური 

პროგრამის 

აღწერა და 

მიზანი 

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-

10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84) დიაგნოზის მქონე 2-

დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით რომლებიც 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და 

ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და 

ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური 

ფუნქციონირებისდონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის 

შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის 

მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური 

განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა 

შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად. თვეში 20 სეანსის 

განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის 

სეანსებისმინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი, ხოლო 

წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის 

შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის 

შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში 

გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; 

დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების 

შეფასება/გადაფასება. 1სეანსი ღირებულება 20 ლარი.პროგრამის ხარჯი 1 თვე 400 ლარი. 

ანგარიშგება 

1. სერვისის მომწოდებელი  ორგანიზაცია ვალდებულია  განმახორციელებელს  

ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, 

წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია. 

2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა) 

3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლებასაანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის 

გაწეული მომსახურების მოცულობა. 

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამა გათვლილია 10ბენეფიციარზე.   

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში 

ხელშეწყობა.ბავშვების მდგომარეობის სტაბილიზაცია 



 

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის 

შეფასების ინდიკატორები 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია 

ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. 

 

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები 

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები 

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი  
     

19,835.4    
     

23,480.4    
     

11,868.2    
     

11,612.2    
      

11,850.4    
     

11,850.4    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

813.0    
          

817.0    
          

817.0    
                -      

           
814.0    

          
814.0    

               -      

   ხარჯები  
     

10,498.7    
     

11,885.8    
     

10,505.9    
       

1,379.9    
      

11,071.8    
     

11,071.8    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

4,687.0    

       

4,942.6    

       

4,942.6    
                -      

        

5,178.9    

       

5,178.9    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
       

4,503.3    
       

4,655.2    
       

4,360.5    
          

294.7    
        

4,666.6    
       

4,666.6    
               -      

      პროცენტები  
            

29.1    
            

33.2    
            

33.2    
                -      

             
33.2    

            
33.2    

               -      

      სუბსიდიები  
          

398.5    
          

430.2    
          

430.2    
                -      

           
433.8    

          
433.8    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
          

586.0    

          

538.9    

          

538.9    
                -      

           

624.5    

          

624.5    
               -      

      სხვა ხარჯები  
          

294.8    
       

1,285.7    
          

200.5    
       

1,085.2    
           

134.8    
          

134.8    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

9,307.7    
     

11,536.5    
       

1,304.2    
     

10,232.3    
           

720.5    
          

720.5    
               -      

   ვალდებულებები  
            

29.0    
            

58.1    
            

58.1    
                -      

             
58.1    

            
58.1    

               -      

 01 00  
 მმართველობა და საერთო 

დანიშნულების ხარჯები  

       
2,977.1    

       
3,348.5    

       
3,288.6    

            
59.9    

        
3,458.2    

       
3,458.2    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

176.0    

          

183.0    

          

183.0    
                -      

           

185.0    

          

185.0    
               -      

   ხარჯები  
       

2,888.6    
       

3,145.3    
       

3,145.3    
                -      

        
3,385.1    

       
3,385.1    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

1,995.4    
       

2,137.9    
       

2,137.9    
                -      

        
2,368.3    

       
2,368.3    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

775.6    

          

851.4    

          

851.4    
                -      

           

885.8    

          

885.8    
               -      

      პროცენტები  
            

29.1    

            

33.2    

            

33.2    
                -      

             

33.2    

            

33.2    
               -      

      სუბსიდიები  
              

1.5    
              

5.0    
              

5.0    
                -      

               
5.0    

              
5.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

18.4    
                
-      

                -                      -      
             

20.0    
            

20.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

68.7    

          

117.8    

          

117.8    
                -      

             

72.8    

            

72.8    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

59.4    

          

145.1    

            

85.2    

            

59.9    

             

15.0    

            

15.0    
               -      

   ვალდებულებები  
            

29.0    
            

58.1    
            

58.1    
                -      

             
58.1    

            
58.1    

               -      

 01 01  

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა  

       

2,752.9    

       

2,937.0    

       

2,937.0    
                -      

        

3,138.9    

       

3,138.9    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

159.0    

          

166.0    

          

166.0    
                -      

           

166.0    

          

166.0    
               -      

   ხარჯები  
       

2,693.4    

       

2,859.0    

       

2,859.0    
                -      

        

3,123.9    

       

3,123.9    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

1,873.7    
       

2,012.2    
       

2,012.2    
                -      

        
2,242.6    

       
2,242.6    

               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

      საქონელი და მომსახურება  
          

732.9    
          

774.0    
          

774.0    
                -      

           
788.5    

          
788.5    

               -      

      სუბსიდიები  
              

1.5    
              

5.0    
              

5.0    
                -      

               
5.0    

              
5.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

18.4    
                
-      

                -                      -      
             

20.0    
            

20.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

66.9    

            

67.8    

            

67.8    
                -      

             

67.8    

            

67.8    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

59.4    
            

78.0    
            

78.0    
                -      

             
15.0    

            
15.0    

               -      

 01 01 01  
     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო  

          

737.8    

          

769.0    

          

769.0    
                -      

           

823.1    

          

823.1    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

34.0    
            

34.0    
            

34.0    
  

             
34.0    

            
34.0    

  

   ხარჯები  
          

736.4    

          

764.0    

          

764.0    
                -      

           

818.1    

          

818.1    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

498.2    

          

527.2    

          

527.2    
                -      

           

566.0    

          

566.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

162.7    
          

170.0    
          

170.0    
                -      

           
175.3    

          
175.3    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
              

9.3    
                
-      

                -                      -      
             

10.0    
            

10.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

66.2    

            

66.8    

            

66.8    
                -      

             

66.8    

            

66.8    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

1.3    

              

5.0    

              

5.0    
                -      

               

5.0    

              

5.0    
               -      

 01 01 02  
     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერია  

       
1,887.3    

       
2,034.6    

       
2,034.6    

                -      
        

2,172.5    
       

2,172.5    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

116.0    
          

123.0    
          

123.0    
  

           
123.0    

          
123.0    

  

   ხარჯები  
       

1,829.7    
       

1,961.6    
       

1,961.6    
                -      

        
2,162.5    

       
2,162.5    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

1,273.6    

       

1,378.2    

       

1,378.2    
                -      

        

1,559.9    

       

1,559.9    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

544.9    
          

577.4    
          

577.4    
                -      

           
586.6    

          
586.6    

               -      

      სუბსიდიები  
              

1.5    
              

5.0    
              

5.0    
                -      

               
5.0    

              
5.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
              

9.1    
                
-      

                -                      -      
             

10.0    
            

10.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
              

0.7    

              

1.0    

              

1.0    
                -      

               

1.0    

              

1.0    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

57.6    
            

73.0    
            

73.0    
                -      

             
10.0    

            
10.0    

               -      

 01 01 03  
     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური  

          

127.8    

          

133.4    

          

133.4    
                -      

           

143.3    

          

143.3    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

9.0    
              

9.0    
              

9.0    
  

               
9.0    

              
9.0    

  

   ხარჯები  
          

127.3    

          

133.4    

          

133.4    
                -      

           

143.3    

          

143.3    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

102.0    

          

106.8    

          

106.8    
                -      

           

116.7    

          

116.7    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

25.3    
            

26.6    
            

26.6    
                -      

             
26.6    

            
26.6    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

0.5    
                
-      

                  -      
                 
-      

                 -      

 01 02     საერთო დანიშნულების ხარჯები  
          

224.2    

          

411.5    

          

351.6    

            

59.9    

           

319.3    

          

319.3    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

17.0    

            

17.0    

            

17.0    
                -      

             

19.0    

            

19.0    
               -      

   ხარჯები  
          

195.2    
          

286.3    
          

286.3    
                -      

           
261.2    

          
261.2    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

121.7    
          

125.7    
          

125.7    
                -      

           
125.7    

          
125.7    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

42.7    

            

77.4    

            

77.4    
                -      

             

97.3    

            

97.3    
               -      

      პროცენტები  
            

29.1    

            

33.2    

            

33.2    
                -      

             

33.2    

            

33.2    
               -      

      სხვა ხარჯები  
              

1.8    
            

50.0    
            

50.0    
                -      

               
5.0    

              
5.0    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               
-      

            
67.1    

              
7.2    

            
59.9    

                 
-      

               -                     -      

   ვალდებულებები  
            

29.0    

            

58.1    

            

58.1    
                -      

             

58.1    

            

58.1    
               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 01 02 01       სარეზერვო ფონდი  
               
-      

            
31.3    

            
31.3    

                -      
             

50.0    
            

50.0    
               -      

   ხარჯები  
               
-      

            
31.3    

            
31.3    

                -      
             

50.0    
            

50.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
               
-      

            
31.3    

            
31.3    

                -      
             

50.0    
            

50.0    
               -      

 01 02 02  

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს  გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა  

              
1.8    

            
50.0    

            
50.0    

                -      
               

5.0    
              

5.0    
               -      

   ხარჯები  
              

1.8    
            

50.0    
            

50.0    
                -      

               
5.0    

              
5.0    

               -      

      სხვა ხარჯები  
              

1.8    
            

50.0    
            

50.0    
  

               
5.0    

              
5.0    

  

 01 02 03  
 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა  

            
58.1    

            
91.3    

            
91.3    

                -      
             

91.3    
            

91.3    
               -      

   ხარჯები  
            

29.1    

            

33.2    

            

33.2    
                -      

             

33.2    

            

33.2    
               -      

      პროცენტები  
            

29.1    
            

33.2    
            

33.2    
  

             
33.2    

            
33.2    

  

   ვალდებულებები  
            

29.0    
            

58.1    
            

58.1    
  

             
58.1    

            
58.1    

  

 01 02 04  
 ეკონომიკური განვითარების და 

ინოვაციის ცენტრი  

          
158.0    

          
171.8    

          
171.8    

                -      
           

173.0    
          

173.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

17.0    

            

17.0    

            

17.0    
  

             

19.0    

            

19.0    
  

   ხარჯები  
          

158.0    
          

171.8    
          

171.8    
                -      

           
173.0    

          
173.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

121.7    
          

125.7    
          

125.7    
  

           
125.7    

          
125.7    

  

      საქონელი და მომსახურება  
            

36.4    
            

46.1    
            

46.1    
                -      

             
47.3    

            
47.3    

               -      

 01 02 05   ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  
              

6.3    

            

67.1    

              

7.2    

            

59.9    

                 

-      
               -                     -      

   ხარჯები  
              

6.3    

                

-      
                -                      -      

                 

-      
               -                     -      

      საქონელი და მომსახურება  
              

6.3    
                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               
-      

            
67.1    

              
7.2    

            
59.9    

                 
-      

    

 02 00   ინფრასტრუქტურის განვითარება  
       

7,538.0    
     

11,572.7    
       

1,749.1    
       

9,823.6    
        

1,366.4    
       

1,366.4    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

15.0    

            

15.0    

            

15.0    
                -      

             

15.0    

            

15.0    
               -      

   ხარჯები  
          

704.9    
       

1,805.6    
          

720.4    
       

1,085.2    
           

766.4    
          

766.4    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

97.1    
            

95.3    
            

95.3    
                -      

             
99.9    

            
99.9    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

497.5    
          

610.2    
          

610.2    
                -      

           
666.5    

          
666.5    

               -      

      სხვა ხარჯები  
          

110.3    

       

1,100.1    

            

14.9    

       

1,085.2    

                 

-      
               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

6,833.1    
       

9,767.2    
       

1,028.7    
       

8,738.4    
           

600.0    
          

600.0    
               -      

 02 01  
   საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  

       

3,433.4    

       

5,611.5    

          

431.1    

       

5,180.4    

           

128.8    

          

128.8    
               -      

   ხარჯები  
            

98.0    
          

114.4    
          

114.4    
                -      

           
128.8    

          
128.8    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

98.0    

          

114.4    

          

114.4    
                -      

           

128.8    

          

128.8    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

3,335.4    

       

5,497.1    

          

316.7    

       

5,180.4    

                 

-      
               -                     -      

 02 01 01         გზების კაპიტალური შეკეთება  
       

3,334.3    
       

5,496.9    
          

316.5    
       

5,180.4    
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

3,334.3    
       

5,496.9    
          

316.5    
       

5,180.4    
                 
-      

    

 02 01 02           გზების მიმდინარე შეკეთება  
            

93.3    

          

100.0    

          

100.0    
                -      

           

100.0    

          

100.0    
               -      

   ხარჯები  
            

93.3    

          

100.0    

          

100.0    
                -      

           

100.0    

          

100.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

93.3    
          

100.0    
          

100.0    
                -      

           
100.0    

          
100.0    

               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 02 01 03   საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  
              

5.8    
            

14.6    
            

14.6    
                -      

             
28.8    

            
28.8    

               -      

   ხარჯები  
              

4.8    
            

14.4    
            

14.4    
                -      

             
28.8    

            
28.8    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
              

4.8    
            

14.4    
            

14.4    
                -      

             
28.8    

            
28.8    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

1.1    

              

0.2    

              

0.2    
  

                 

-      
    

 02 02     წყლის სისტემების განვითარება  
          

883.6    
       

1,016.6    
          

162.3    
          

854.3    
             

68.5    
            

68.5    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

1.0    
              

1.0    
              

1.0    
                -      

               
1.0    

              
1.0    

               -      

   ხარჯები  
            

42.7    
            

70.8    
            

70.8    
                -      

             
68.5    

            
68.5    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
              

5.9    

              

7.8    

              

7.8    
                -      

               

7.8    

              

7.8    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

36.9    
            

63.0    
            

63.0    
                -      

             
60.7    

            
60.7    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

840.9    
          

945.8    
            

91.5    
          

854.3    
                 
-      

               -                     -      

 02 02 01         წყლის სისტემის რეაბილიტაცია   
          

840.9    
          

945.8    
            

91.5    
          

854.3    
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

840.9    

          

945.8    

            

91.5    

          

854.3    

                 

-      
    

 02 02 02    წყლის სისტემის ექსპლოატაცია  
            

42.7    
            

70.8    
            

70.8    
                -      

             
68.5    

            
68.5    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

1.0    
              

1.0    
              

1.0    
  

               
1.0    

              
1.0    

  

   ხარჯები  
            

42.7    
            

70.8    
            

70.8    
                -      

             
68.5    

            
68.5    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
              

5.9    

              

7.8    

              

7.8    
  

               

7.8    

              

7.8    
  

      საქონელი და მომსახურება  
            

36.9    
            

63.0    
            

63.0    
                -      

             
60.7    

            
60.7    

               -      

 02 03      გარე განათება  
          

319.8    
          

461.3    
          

353.5    
          

107.8    
           

405.0    
          

405.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

6.0    
              

6.0    
              

6.0    
                -      

               
6.0    

              
6.0    

               -      

   ხარჯები  
          

319.8    

          

337.0    

          

337.0    
                -      

           

405.0    

          

405.0    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

41.5    
            

38.3    
            

38.3    
                -      

             
38.3    

            
38.3    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

278.3    
          

298.7    
          

298.7    
                -      

           
366.7    

          
366.7    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               
-      

          
124.3    

            
16.5    

          
107.8    

                 
-      

               -                     -      

 02 03 01  
      გარე განათების ქსელის 

ექსპლოტაცია  

          
319.8    

          
347.0    

          
347.0    

                -      
           

405.0    
          

405.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

6.0    

              

6.0    

              

6.0    
  

               

6.0    

              

6.0    
  

   ხარჯები  
          

319.8    
          

337.0    
          

337.0    
                -      

           
405.0    

          
405.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

41.5    
            

38.3    
            

38.3    
  

             
38.3    

            
38.3    

  

      საქონელი და მომსახურება  
          

278.3    

          

298.7    

          

298.7    
                -      

           

366.7    

          

366.7    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               

-      

            

10.0    

            

10.0    
  

                 

-      
    

 02 03 02  
 კაპიტალური დაბანდებები გარე 

განათების სფეროში  

               
-      

          
114.3    

              
6.5    

          
107.8    

                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               
-      

          
114.3    

              
6.5    

          
107.8    

                 
-      

    

 02 04  
   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების 

და შენობების რეაბილიტაცია  

          
192.6    

       
1,123.1    

            
37.9    

       
1,085.2    

                 
-      

               -                     -      

   ხარჯები  
          

110.3    

       

1,123.1    

            

37.9    

       

1,085.2    

                 

-      
               -                     -      

      საქონელი და მომსახურება  
               
-      

            
28.0    

            
28.0    

                -      
                 
-      

               -                     -      

      სხვა ხარჯები  
          

110.3    
       

1,095.1    
              

9.9    
       

1,085.2    
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

82.3    
                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

 02 04 01  
 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და 

            
81.1    

            
28.0    

            
28.0    

                -      
                 
-      

               -                     -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

რეაბილიტაცია  

   ხარჯები  
               
-      

            
28.0    

            
28.0    

                -      
                 
-      

               -                     -      

      საქონელი და მომსახურება  
               
-      

            
28.0    

            
28.0    

                -      
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

81.1    

                

-      
    

                 

-      
    

 02 04 02  

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

შენობის ექსპლოატაცია და 

რეაბილიტაცია   

          
111.5    

       
1,095.1    

              
9.9    

       
1,085.2    

                 
-      

               -                     -      

   ხარჯები  
          

110.3    
       

1,095.1    
              

9.9    
       

1,085.2    
                 
-      

               -                     -      

      სხვა ხარჯები  
          

110.3    
       

1,095.1    
              

9.9    
       

1,085.2    
                 
-      

    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

1.2    

                

-      
    

                 

-      
    

 02 06     კეთილმოწყობის ღონისძიებები  
          

113.1    

          

183.3    

          

183.3    
                -      

           

138.5    

          

138.5    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

4.0    
              

4.0    
              

4.0    
                -      

               
4.0    

              
4.0    

               -      

   ხარჯები  
          

112.5    
          

134.3    
          

134.3    
                -      

           
138.5    

          
138.5    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

28.2    

            

28.2    

            

28.2    
                -      

             

28.2    

            

28.2    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

84.3    

          

106.1    

          

106.1    
                -      

           

110.3    

          

110.3    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

0.6    
            

49.0    
            

49.0    
                -      

                 
-      

               -                     -      

 02 06 01  
       საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია  

               

-      

            

49.0    

            

49.0    
                -      

                 

-      
               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               
-      

            
49.0    

            
49.0    

  
                 
-      

    

 02 06 
03  

       სადღესასწაულო 

ღონისძიებები  

            
17.0    

            
20.0    

            
20.0    

                -      
             

20.0    
            

20.0    
               -      

   ხარჯები  
            

17.0    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
20.0    

            
20.0    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

17.0    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
20.0    

            
20.0    

               -      

 02 06  
04  

       შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, 

რეაბილიტაცია  

              
4.5    

              
5.0    

              
5.0    

                -      
               

5.0    
              

5.0    
               -      

   ხარჯები  
              

3.9    

              

5.0    

              

5.0    
                -      

               

5.0    

              

5.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
              

3.9    

              

5.0    

              

5.0    
                -      

               

5.0    

              

5.0    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

0.6    
                
-      

    
                 
-      

    

 02 06 05         სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა  
            

91.6    
          

109.3    
          

109.3    
                -      

           
113.5    

          
113.5    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

4.0    

              

4.0    

              

4.0    
  

               

4.0    

              

4.0    
  

   ხარჯები  
            

91.6    

          

109.3    

          

109.3    
                -      

           

113.5    

          

113.5    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

28.2    
            

28.2    
            

28.2    
  

             
28.2    

            
28.2    

  

      საქონელი და მომსახურება  
            

63.4    
            

81.1    
            

81.1    
                -      

             
85.3    

            
85.3    

               -      

 02 07  
 მუნიციპალური ტრანსპორტის 

განვითარება  

            
21.5    

            
21.0    

            
21.0    

                -      
             

25.6    
            

25.6    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

4.0    

              

4.0    

              

4.0    
  

               

4.0    

              

4.0    
  

   ხარჯები  
            

21.5    
            

21.0    
            

21.0    
                -      

             
25.6    

            
25.6    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

21.5    
            

21.0    
            

21.0    
  

             
25.6    

            
25.6    

  

 02 08  
   საპროექტო დოკუმენტაციისა და 

საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა  

          
403.1    

          
886.6    

          
560.0    

          
326.6    

           
600.0    

          
600.0    

               -      

   ხარჯები  
               

-      

              

5.0    

              

5.0    
                -      

                 

-      
               -                     -      

      სხვა ხარჯები  
               

-      

              

5.0    

              

5.0    
                -      

                 

-      
                 -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                 



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

403.1    881.6    555.0    326.6    600.0    600.0    

 02 09  

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  

       
1,430.9    

       
1,521.3    

                -      
       

1,521.3    
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

1,430.9    
       

1,521.3    
  

       
1,521.3    

                 
-      

    

 02 10   სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  
          

740.0    
          

748.0    
                -      

          
748.0    

                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

740.0    
          

748.0    
  

          
748.0    

                 
-      

    

 03 00   დასუფთავება და გარემოს დაცვა  
       

1,032.3    

       

1,269.6    

       

1,269.6    
                -      

        

1,281.4    

       

1,281.4    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

35.0    
            

35.0    
            

35.0    
                -      

             
36.0    

            
36.0    

               -      

   ხარჯები  
       

1,029.6    
       

1,269.6    
       

1,269.6    
                -      

        
1,281.4    

       
1,281.4    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

245.5    
          

259.8    
          

259.8    
                -      

           
259.8    

          
259.8    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

784.1    

       

1,009.8    

       

1,009.8    
                -      

        

1,021.6    

       

1,021.6    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

2.8    
                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

 03 01     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  
          

891.9    
       

1,087.2    
       

1,087.2    
                -      

        
1,104.4    

       
1,104.4    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

26.0    
            

26.0    
            

26.0    
  

             
27.0    

            
27.0    

  

   ხარჯები  
          

889.1    

       

1,087.2    

       

1,087.2    
                -      

        

1,104.4    

       

1,104.4    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

199.5    
          

208.2    
          

208.2    
  

           
208.2    

          
208.2    

  

      საქონელი და მომსახურება  
          

689.7    
          

879.0    
          

879.0    
                -      

           
896.2    

          
896.2    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

2.8    
                
-      

    
                 
-      

    

 03 02  
   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, 

განვითარება  

          
134.6    

          
162.5    

          
162.5    

                -      
           

167.0    
          

167.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

9.0    

              

9.0    

              

9.0    
  

               

9.0    

              

9.0    
  

   ხარჯები  
          

134.6    
          

162.5    
          

162.5    
                -      

           
167.0    

          
167.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

46.0    
            

51.6    
            

51.6    
  

             
51.6    

            
51.6    

  

      საქონელი და მომსახურება  
            

88.6    

          

110.9    

          

110.9    
                -      

           

115.4    

          

115.4    
               -      

 03 04  
 უპატრონო ცხოველების მოვლითი 

ღონისძიებები  

              
5.8    

            
20.0    

            
20.0    

                -      
             

10.0    
            

10.0    
               -      

   ხარჯები  
              

5.8    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
10.0    

            
10.0    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
              

5.8    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
10.0    

            
10.0    

               -      

 04 00   განათლება  
       

3,453.0    
       

3,465.0    
       

2,483.2    
          

981.7    
        

2,559.0    
       

2,559.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

391.0    

          

391.0    

          

391.0    
                -      

           

380.0    

          

380.0    
               -      

   ხარჯები  
       

2,920.6    
       

2,670.8    
       

2,376.1    
          

294.7    
        

2,515.0    
       

2,515.0    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

1,480.3    
       

1,542.0    
       

1,542.0    
                -      

        
1,542.0    

       
1,542.0    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
       

1,420.5    
       

1,111.3    
          

816.6    
          

294.7    
           

952.0    
          

952.0    
               -      

      სუბსიდიები  
              

2.0    

                

-      
                -                      -      

               

6.0    

              

6.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

17.7    
            

17.5    
            

17.5    
                -      

             
15.0    

            
15.0    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

532.4    
          

794.2    
          

107.1    
          

687.0    
             

44.0    
            

44.0    
               -      

 04 01  
   სკოლამდელი დაწესებულებების 

ფუნქციონირება  

       
2,456.6    

       
2,399.6    

       
2,399.6    

                -      
        

2,500.0    
       

2,500.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

391.0    

          

391.0    

          

391.0    
  

           

380.0    

          

380.0    
  

   ხარჯები  
       

2,394.4    

       

2,355.6    

       

2,355.6    
                -      

        

2,491.0    

       

2,491.0    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
       

1,480.3    
       

1,542.0    
       

1,542.0    
  

        
1,542.0    

       
1,542.0    

  



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

      საქონელი და მომსახურება  
          

907.5    
          

813.6    
          

813.6    
                -      

           
949.0    

          
949.0    

               -      

      სხვა ხარჯები  
              

6.5    
                
-      

                -        
                 
-      

               -        

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

62.2    
            

44.0    
            

44.0    
  

               
9.0    

              
9.0    

  

 04 02  
   სკოლამდელი დაწესებულებების 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა  

              
0.4    

                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

0.4    
                
-      

    
                 
-      

    

 04 03   განათლების ღონისძიებები  
            

17.1    
            

20.5    
            

20.5    
                -      

             
24.0    

            
24.0    

               -      

   ხარჯები  
            

17.1    
            

20.5    
            

20.5    
                -      

             
24.0    

            
24.0    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
              

3.9    

              

2.9    

              

2.9    
                -      

               

3.0    

              

3.0    
               -      

      სუბსიდიები  
              

2.0    
                
-      

    
               

6.0    
              

6.0    
  

      სხვა ხარჯები  
            

11.2    
            

17.5    
            

17.5    
  

             
15.0    

            
15.0    

  

 04 04  
 განათლების ობიექტების 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა  

          

469.8    

          

750.2    

            

63.1    

          

687.0    

             

35.0    

            

35.0    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

469.8    
          

750.2    
            

63.1    
          

687.0    
             

35.0    
            

35.0    
  

 04 05  
 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  

          
509.1    

          
294.7    

                -      
          

294.7    
                 
-      

               -                     -      

   ხარჯები  
          

509.1    
          

294.7    
                -      

          
294.7    

                 
-      

               -                     -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

509.1    
          

294.7    
                -      

          
294.7    

                 
-      

               -                     -      

 05 00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  
       

3,896.1    
       

3,066.4    
       

2,319.4    
          

747.0    
        

2,354.4    
       

2,354.4    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

177.0    

          

174.0    

          

174.0    
                -      

           

179.0    

          

179.0    
               -      

   ხარჯები  
       

2,186.2    
       

2,237.0    
       

2,237.0    
                -      

        
2,292.9    

       
2,292.9    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

779.0    
          

811.0    
          

811.0    
                -      

           
819.0    

          
819.0    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

977.9    
       

1,018.5    
       

1,018.5    
                -      

        
1,082.9    

       
1,082.9    

               -      

      სუბსიდიები  
          

331.4    

          

357.6    

          

357.6    
                -      

           

344.0    

          

344.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

97.8    
            

50.0    
            

50.0    
                -      

             
47.0    

            
47.0    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

1,709.9    
          

829.4    
            

82.4    
          

747.0    
             

61.5    
            

61.5    
               -      

 05 01     სპორტის სფეროს განვითარება  
       

2,742.3    
       

1,879.6    
       

1,132.6    
          

747.0    
        

1,063.5    
       

1,063.5    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

18.0    

            

14.0    

            

14.0    
                -      

             

19.0    

            

19.0    
               -      

   ხარჯები  
       

1,052.7    
       

1,073.3    
       

1,073.3    
                -      

        
1,062.0    

       
1,062.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

135.2    
          

153.7    
          

153.7    
                -      

           
162.5    

          
162.5    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

537.8    
          

567.0    
          

567.0    
                -      

           
569.5    

          
569.5    

               -      

      სუბსიდიები  
          

283.0    

          

310.0    

          

310.0    
                -      

           

290.0    

          

290.0    
               -      

      სხვა ხარჯები  
            

96.7    
            

42.6    
            

42.6    
                -      

             
40.0    

            
40.0    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

1,689.5    
          

806.4    
            

59.4    
          

747.0    
               

1.5    
              

1.5    
  

 05 01 01  
          სპორტული დაწესებულებების 

 ხელშეწყობა  

       
1,035.7    

       
1,057.6    

       
1,057.6    

                -      
        

1,030.0    
       

1,030.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

18.0    

            

14.0    

            

14.0    
                -      

             

19.0    

            

19.0    
               -      

   ხარჯები  
       

1,033.1    

       

1,053.3    

       

1,053.3    
                -      

        

1,028.5    

       

1,028.5    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

135.2    
          

153.7    
          

153.7    
                -      

           
162.5    

          
162.5    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

526.1    
          

550.1    
          

550.1    
                -      

           
547.0    

          
547.0    

               -      

      სუბსიდიები  
          

283.0    

          

310.0    

          

310.0    
                -      

           

290.0    

          

290.0    
               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

      სხვა ხარჯები  
            

88.8    
            

39.5    
            

39.5    
                -      

             
29.0    

            
29.0    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

2.7    
              

4.3    
              

4.3    
                -      

               
1.5    

              
1.5    

               -      

 05 01 01 
01  

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა  
          

521.8    
          

478.0    
          

478.0    
                -      

           
500.0    

          
500.0    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

12.0    

              

7.0    

              

7.0    
  

             

12.0    

            

12.0    
  

   ხარჯები  
          

519.8    
          

473.7    
          

473.7    
                -      

           
498.5    

          
498.5    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

104.1    
            

99.8    
            

99.8    
  

           
103.2    

          
103.2    

  

      საქონელი და მომსახურება  
          

382.7    
          

338.9    
          

338.9    
                -      

           
366.3    

          
366.3    

               -      

      სხვა ხარჯები  
            

32.9    

            

35.0    

            

35.0    
  

             

29.0    

            

29.0    
  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

2.1    
              

4.3    
              

4.3    
  

               
1.5    

              
1.5    

  

 05 01 01 
02  

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა  
            

52.3    
                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

   ხარჯები  
            

52.3    
                
-      

                -                      -      
                 
-      

               -                     -      

      სხვა ხარჯები  
            

52.3    

                

-      
    

                 

-      
    

 05 01 01 
03  

 სტადიონის ფუნქციონირება  
          

165.0    
          

180.0    
          

180.0    
                -      

           
160.0    

          
160.0    

               -      

   ხარჯები  
          

165.0    
          

180.0    
          

180.0    
                -      

           
160.0    

          
160.0    

               -      

      სუბსიდიები  
          

165.0    
          

180.0    
          

180.0    
  

           
160.0    

          
160.0    

  

 05 01 01 
04  

 ქალთა სპორტის განვითარება  
          

118.0    

          

130.0    

          

130.0    
                -      

           

130.0    

          

130.0    
               -      

   ხარჯები  
          

118.0    
          

130.0    
          

130.0    
                -      

           
130.0    

          
130.0    

               -      

      სუბსიდიები  
          

118.0    
          

130.0    
          

130.0    
  

           
130.0    

          
130.0    

  

 05 01 01 
05  

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა  
          

178.6    
          

269.6    
          

269.6    
                -      

           
240.0    

          
240.0    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
              

6.0    

              

7.0    

              

7.0    
  

               

7.0    

              

7.0    
  

   ხარჯები  
          

178.0    
          

269.6    
          

269.6    
                -      

           
240.0    

          
240.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

31.0    
            

53.9    
            

53.9    
  

             
59.3    

            
59.3    

  

      საქონელი და მომსახურება  
          

143.3    
          

211.2    
          

211.2    
                -      

           
180.7    

          
180.7    

               -      

      სხვა ხარჯები  
              

3.6    

              

4.5    

              

4.5    
  

                 

-      
    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
              

0.6    
                
-      

    
                 
-      

    

 05 01 02    სპორტული ღონისძიებები  
            

19.7    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
33.5    

            
33.5    

               -      

   ხარჯები  
            

19.7    
            

20.0    
            

20.0    
                -      

             
33.5    

            
33.5    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

11.8    

            

16.9    

            

16.9    
                -      

             

22.5    

            

22.5    
               -      

      სხვა ხარჯები  
              

7.9    
              

3.1    
              

3.1    
  

             
11.0    

            
11.0    

  

 05 01 03  
 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის 

სფეროში  

       

1,686.8    

          

802.1    

            

55.1    

          

747.0    

                 

-      
               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
       

1,686.8    
          

802.1    
            

55.1    
          

747.0    
                 
-      

    

 05 02     კულტურის სფეროს განვითარება  
       

1,146.2    

       

1,179.1    

       

1,179.1    
                -      

        

1,278.9    

       

1,278.9    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

159.0    

          

160.0    

          

160.0    
                -      

           

160.0    

          

160.0    
               -      

   ხარჯები  
       

1,125.8    
       

1,156.1    
       

1,156.1    
                -      

        
1,218.9    

       
1,218.9    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

643.8    
          

657.3    
          

657.3    
                -      

           
656.5    

          
656.5    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

440.1    

          

451.5    

          

451.5    
                -      

           

513.4    

          

513.4    
               -      

      სუბსიდიები  
            

40.8    

            

40.0    

            

40.0    
                -      

             

42.0    

            

42.0    
               -      

      სხვა ხარჯები                                                            -                                                  -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

1.1    7.4    7.4    7.0    7.0    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

20.4    

            

23.0    

            

23.0    
                -      

             

60.0    

            

60.0    
               -      

 05 02 01  
     კულტურის სფეროს 

დაწესებულებების ხელშეწყობა  

       
1,094.2    

       
1,135.2    

       
1,135.2    

                -      
        

1,180.0    
       

1,180.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
          

159.0    
          

160.0    
          

160.0    
                -      

           
160.0    

          
160.0    

               -      

   ხარჯები  
       

1,073.8    
       

1,112.2    
       

1,112.2    
                -      

        
1,154.9    

       
1,154.9    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

643.8    

          

657.3    

          

657.3    
                -      

           

656.5    

          

656.5    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
          

430.0    
          

447.5    
          

447.5    
                -      

           
498.4    

          
498.4    

               -      

      სხვა ხარჯები  
               
-      

              
7.4    

              
7.4    

                -      
                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

20.4    
            

23.0    
            

23.0    
                -      

             
25.1    

            
25.1    

               -      

 05 02 01 
01  

      კულტურის დაწესებულებათა 

გაერთიანების ხელშეწყობა  

          
792.5    

          
815.0    

          
815.0    

                -      
           

860.0    
          

860.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

88.0    

            

89.0    

            

89.0    
  

             

89.0    

            

89.0    
  

   ხარჯები  
          

772.1    
          

792.0    
          

792.0    
                -      

           
834.9    

          
834.9    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

356.1    
          

360.3    
          

360.3    
  

           
360.3    

          
360.3    

  

      საქონელი და მომსახურება  
          

416.0    

          

424.3    

          

424.3    
                -      

           

474.6    

          

474.6    
               -      

      სხვა ხარჯები  
               

-      

              

7.4    

              

7.4    
  

                 

-      
    

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
            

20.4    
            

23.0    
            

23.0    
  

             
25.1    

            
25.1    

  

 05 02 01 
02  

        სახელოვნებო განათლების 

ხელშეწყობა  

          

301.7    

          

320.2    

          

320.2    
                -      

           

320.0    

          

320.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

71.0    
            

71.0    
            

71.0    
  

             
71.0    

            
71.0    

  

   ხარჯები  
          

301.7    

          

320.2    

          

320.2    
                -      

           

320.0    

          

320.0    
               -      

      შრომის ანაზღაურება  
          

287.7    
          

297.0    
          

297.0    
  

           
296.2    

          
296.2    

  

      საქონელი და მომსახურება  
            

14.0    
            

23.2    
            

23.2    
                -      

             
23.8    

            
23.8    

               -      

 05 02 02       კულტურის ღონისძიებები  
            

12.0    
              

3.9    
              

3.9    
                -      

             
24.0    

            
24.0    

               -      

   ხარჯები  
            

12.0    

              

3.9    

              

3.9    
                -      

             

24.0    

            

24.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

10.1    
              

3.9    
              

3.9    
                -      

             
15.0    

            
15.0    

               -      

      სუბსიდიები  
              

0.8    
                
-      

                -        
               

2.0    
              

2.0    
  

      სხვა ხარჯები  
              

1.1    
                
-      

                -        
               

7.0    
              

7.0    
  

 05 02 03  
 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის 

სფეროში  

               
-      

                
-      

                -                      -      
             

34.9    
            

34.9    
               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
               

-      

                

-      
    

             

34.9    

            

34.9    
  

 05 02 04  
     რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეყწობა  

            
40.0    

            
40.0    

            
40.0    

                -      
             

40.0    
            

40.0    
               -      

   ხარჯები  
            

40.0    
            

40.0    
            

40.0    
                -      

             
40.0    

            
40.0    

               -      

      სუბსიდიები  
            

40.0    
            

40.0    
            

40.0    
  

             
40.0    

            
40.0    

  

 05 03   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  
              

7.6    

              

7.6    

              

7.6    
                -      

             

12.0    

            

12.0    
               -      

   ხარჯები  
              

7.6    
              

7.6    
              

7.6    
                -      

             
12.0    

            
12.0    

               -      

      სუბსიდიები  
              

7.6    
              

7.6    
              

7.6    
  

             
12.0    

            
12.0    

  

 06 00  
 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა  

          
938.9    

          
758.3    

          
758.3    

                -      
           

831.0    
          

831.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

19.0    

            

19.0    

            

19.0    
                -      

             

19.0    

            

19.0    
               -      

   ხარჯები  
          

768.9    

          

757.5    

          

757.5    
                -      

           

831.0    

          

831.0    
               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

      შრომის ანაზღაურება  
            

89.8    
            

96.6    
            

96.6    
                -      

             
89.9    

            
89.9    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

47.7    
            

54.1    
            

54.1    
                -      

             
57.8    

            
57.8    

               -      

      სუბსიდიები  
            

63.6    
            

67.6    
            

67.6    
                -      

             
78.8    

            
78.8    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
          

567.6    

          

538.9    

          

538.9    
                -      

           

604.5    

          

604.5    
               -      

      სხვა ხარჯები  
              

0.2    
              

0.3    
              

0.3    
                -      

                 
-      

               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

170.0    
              

0.8    
              

0.8    
                -      

                 
-      

               -                     -      

 06 01     ჯანმრთელობის დაცვა  
          

307.5    
          

147.8    
          

147.8    
                -      

           
147.0    

          
147.0    

               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

19.0    

            

19.0    

            

19.0    
                -      

             

19.0    

            

19.0    
               -      

   ხარჯები  
          

137.5    
          

147.0    
          

147.0    
                -      

           
147.0    

          
147.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

89.8    
            

96.6    
            

96.6    
                -      

             
89.9    

            
89.9    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
            

47.7    
            

50.4    
            

50.4    
                -      

             
57.1    

            
57.1    

               -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

170.0    

              

0.8    

              

0.8    
                -      

                 

-      
               -                     -      

 06 01 01  

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა  

          
137.5    

          
147.0    

          
147.0    

                -      
           

147.0    
          

147.0    
               -      

   მომუშავეთა რიცხოვნება  
            

19.0    
            

19.0    
            

19.0    
  

             
19.0    

            
19.0    

  

   ხარჯები  
          

137.5    
          

147.0    
          

147.0    
                -      

           
147.0    

          
147.0    

               -      

      შრომის ანაზღაურება  
            

89.8    

            

96.6    

            

96.6    
  

             

89.9    

            

89.9    
  

      საქონელი და მომსახურება  
            

47.7    
            

50.4    
            

50.4    
                -      

             
57.1    

            
57.1    

               -      

 06 01 02  
      ჯანდაცვის ობიექტების 

რეაბილიტაცია  

          

170.0    

              

0.8    

              

0.8    
                -      

                 

-      
               -                     -      

   არაფინანსური აქტივების ზრდა  
          

170.0    
              

0.8    
              

0.8    
  

                 
-      

    

 06 02     სოციალური დაცვა  
          

631.4    

          

610.5    

          

610.5    
                -      

           

599.0    

          

684.0    
               -      

   ხარჯები  
          

631.4    

          

610.5    

          

610.5    
                -      

           

599.0    

          

684.0    
               -      

      საქონელი და მომსახურება  
               
-      

              
3.7    

              
3.7    

                -      
               

0.7    
              

0.7    
               -      

      სუბსიდიები  
            

63.6    
            

67.6    
            

67.6    
                -      

             
78.8    

            
78.8    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
          

567.6    

          

538.9    

          

538.9    
                -      

           

519.5    

          

604.5    
               -      

      სხვა ხარჯები  
              

0.2    

                

-      

              

0.3    
                -      

                 

-      
               -                     -      

 06 02 01  

      ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო 

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების 

ხარჯი  

            

35.3    

            

38.8    

            

38.8    
                -      

             

38.8    

            

38.8    
               -      

   ხარჯები  
            

35.3    
            

38.8    
            

38.8    
                -      

             
38.8    

            
38.8    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

35.3    

            

38.8    

            

38.8    
  

             

38.8    

            

38.8    
  

 06 02 02  
      მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა  

            
27.5    

            
36.0    

            
36.0    

                -      
             

42.0    
            

42.0    
               -      

   ხარჯები  
            

27.5    
            

36.0    
            

36.0    
                -      

             
42.0    

            
42.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

27.5    
            

36.0    
            

36.0    
  

             
42.0    

            
42.0    

  

 06 02 03  
      სამკურნალო და საოპერაციო 

ხარჯებით დახმარების პროგრამა  

          
128.8    

            
92.0    

            
92.0    

                -      
           

100.0    
          

100.0    
               -      

   ხარჯები  
          

128.8    

            

92.0    

            

92.0    
                -      

           

100.0    

          

100.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
          

128.8    
            

92.0    
            

92.0    
  

           
100.0    

          
100.0    

  

 06 02 04        ცენტრ ,, იავნანას"                                                     -                                              -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

თანადაფინანსების პროგრამა"  12.5    13.0    13.0    13.0    13.0    

   ხარჯები  
            

12.5    

            

13.0    

            

13.0    
                -      

             

13.0    

            

13.0    
               -      

      სუბსიდიები  
            

12.5    
            

13.0    
            

13.0    
  

             
13.0    

            
13.0    

  

 06 02 05  
 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების 

მომსახურების პროგრამა  

              

7.4    

              

7.6    

              

7.6    
                -      

             

14.6    

            

14.6    
               -      

   ხარჯები  
              

7.4    
              

7.6    
              

7.6    
                -      

             
14.6    

            
14.6    

               -      

      სუბსიდიები  
              

7.4    

              

7.6    

              

7.6    
  

             

14.6    

            

14.6    
  

 06 02 06  
 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო 

კვებით უზრუნველყოფა  

            
90.0    

            
90.0    

            
90.0    

                -      
           

120.0    
          

120.0    
               -      

   ხარჯები  
            

90.0    
            

90.0    
            

90.0    
                -      

           
120.0    

          
120.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

90.0    
            

90.0    
            

90.0    
  

           
120.0    

          
120.0    

  

 06 02 07  
        იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა დახმარების პროგრამა  

              
9.6    

            
15.3    

            
15.3    

                -      
             

15.3    
            

15.3    
               -      

   ხარჯები  
              

9.6    

            

15.3    

            

15.3    
                -      

             

15.3    

            

15.3    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
              

9.6    
            

15.3    
            

15.3    
  

             
15.3    

            
15.3    

  

 06 02 08  
 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი 

ოჯახების დახმარების პროგრამა  

            

50.9    

            

56.6    

            

56.6    
                -      

             

56.6    

            

56.6    
               -      

   ხარჯები  
            

50.9    
            

56.6    
            

56.6    
                -      

             
56.6    

            
56.6    

               -      

      საქონელი და მომსახურება  
               

-      

              

0.7    

              

0.7    
                -      

               

0.7    

              

0.7    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

50.9    
            

55.9    
            

55.9    
  

             
55.9    

            
55.9    

  

 06 02 09  

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში 

მყოფი ოჯახების დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

პროგრამა  

            

66.5    

            

67.0    

            

67.0    
                -      

             

67.0    

            

67.0    
               -      

   ხარჯები  
            

66.5    
            

67.0    
            

67.0    
                -      

             
67.0    

            
67.0    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

66.5    

            

67.0    

            

67.0    
  

             

67.0    

            

67.0    
  

 06 02 10  
       ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" 

სარეაბილიტაციო პროგრამა"  

            
36.0    

            
37.2    

            
37.2    

                -      
             

37.2    
            

37.2    
               -      

   ხარჯები  
            

36.0    
            

37.2    
            

37.2    
                -      

             
37.2    

            
37.2    

               -      

      სუბსიდიები  
            

36.0    
            

37.2    
            

37.2    
  

             
37.2    

            
37.2    

  

 06 02 11  
       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ 

პირთა დახმარების პროგრამა  

              
1.5    

              
1.5    

              
1.5    

                -      
               

3.0    
              

3.0    
               -      

   ხარჯები  
              

1.5    

              

1.5    

              

1.5    
                -      

               

3.0    

              

3.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
              

1.5    
              

1.5    
              

1.5    
  

               
3.0    

              
3.0    

  

 06 02 12  

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, 

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა  

            
40.0    

            
50.0    

            
50.0    

                -      
             

50.0    
            

50.0    
               -      

   ხარჯები  
            

40.0    

            

50.0    

            

50.0    
                -      

             

50.0    

            

50.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

40.0    
            

50.0    
            

50.0    
  

             
50.0    

            
50.0    

  

 06 02 13  
 უპატრონო მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  

              

1.0    

              

2.5    

              

2.5    
                -      

               

2.5    

              

2.5    
               -      

   ხარჯები  
              

1.0    
              

2.5    
              

2.5    
                -      

               
2.5    

              
2.5    

               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
              

1.0    

              

2.5    

              

2.5    
  

               

2.5    

              

2.5    
  

 06 02 14  
 ერთჯერადი სოციალური დახმარების 

პროგრამა  

            
51.9    

            
68.2    

            
68.2    

                -      
             

10.0    
            

10.0    
               -      

   ხარჯები  
            

51.9    
            

68.2    
            

68.2    
                -      

             
10.0    

            
10.0    

               -      



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

      საქონელი და მომსახურება  
               
-      

              
3.0    

              
3.0    

                -      
                 
-      

               -                     -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

51.7    
            

64.9    
            

64.9    
  

             
10.0    

            
10.0    

  

      სხვა ხარჯები  
              

0.2    
  

              
0.3    

        

 06 02 15  
 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების 

პროგრამა  

            
64.8    

            
25.0    

            
25.0    

                -      
             

15.0    
            

15.0    
               -      

   ხარჯები  
            

64.8    

            

25.0    

            

25.0    
                -      

             

15.0    

            

15.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
            

64.8    
            

25.0    
            

25.0    
  

             
15.0    

            
15.0    

  

 06 02 16  

 შშმ პირის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო 

კურსის დაფინანსების პროგრამა  

              

7.7    

              

9.8    

              

9.8    
                -      

             

14.0    

            

14.0    
               -      

   ხარჯები  
              

7.7    

              

9.8    

              

9.8    
                -      

             

14.0    

            

14.0    
               -      

      სუბსიდიები  
              

7.7    

              

9.8    

              

9.8    
  

             

14.0    

            

14.0    
  

 06 02 

17  

 ბავშვთა ადრეული განვითარების 

ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 

ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ 

ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  

ტრანსპორტირების დაფინანსების 

პროგრამა  

               

-      

            

15.0    

            

15.0    
                -      

             

25.0    

            

25.0    
               -      

   ხარჯები  
               

-      

            

15.0    

            

15.0    
                -      

             

25.0    

            

25.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

            
15.0    

            
15.0    

  
             

25.0    
            

25.0    
  

 06 02 18  

 გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფისა და ოჯახში 

ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა  

               

-      

                

-      
                -                      -      

               

3.0    

              

3.0    
               -      

   ხარჯები  
               
-      

                
-      

                -                      -      
               

3.0    
              

3.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               

-      

                

-      
    

               

3.0    

              

3.0    
  

 06 02 19  

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან 

გასული ახალგაზრდების დახმარების 

პროგრამა  

               
-      

                
-      

                -                      -      
               

6.0    
              

6.0    
               -      

   ხარჯები  
               
-      

                
-      

                -                      -      
               

6.0    
              

6.0    
               -      

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

                
-      

    
               

6.0    
              

6.0    
  

 06 02 20  

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ 

ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-

ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება 

განხორციელდება ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარების პროგრამა  

               
-      

                
-      

                -                      -      
               

2.0    
              

2.0    
  

   ხარჯები  
               
-      

                
-      

                -                      -      
               

2.0    
              

2.0    
  

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

                
-      

    
               

2.0    
              

2.0    
  

 06 02 21  

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ 

ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც 

არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური 

(ფულადი ) დახმარების პროგრამა  

               
-      

                
-      

                -                      -      
               

2.0    
              

2.0    
  

   ხარჯები  
               
-      

                
-      

                -                      -      
               

2.0    
              

2.0    
  

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

                
-      

    
               

2.0    
              

2.0    
  

 06 02 22  

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 

წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა  

               
-      

                
-      

                -                      -      
               

3.0    
              

3.0    
  

   ხარჯები  
               

-      

                

-      
                -                      -      

               

3.0    

              

3.0    
  

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

                
-      

    
               

3.0    
              

3.0    
  

 06 02 23  

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა 

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 

პროგრამა  

               

-      

                

-      
                -                      -      

             

44.0    

            

44.0    
  



პროგრამ

ული 

კოდი  

 დასახელება  

 2019 

წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის გეგმა   2021 წლის პროექტი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

   ხარჯები  
               
-      

                
-      

                -                      -      
             

44.0    
            

44.0    
  

      სოციალური უზრუნველყოფა  
               
-      

                
-      

    
             

44.0    
            

44.0    
  

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები 

 

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება 

გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის 

მეშვეობით. 

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების 

ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად 

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა 

გასაცემლების ანაზღაურება 

2021 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 

მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს 

კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს 

მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.  

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა 

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და 

ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში 

გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი 

(ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   

დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის 

უფლებამოსილება. 

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება 

მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 

01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით 

ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.  



წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის 

დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია 

გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება 

ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

აღნიშნულ ორგანიზაციებს. 

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის 

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 

ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული 

უფებამოსილების განსახორციელებლად.  

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  89900  ლარი. 

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

სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონით განსაზღვრული  

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  128600  ლარი. 

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

უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის  1500 ლარი. 

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

განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 

ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი 

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 

განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა 

განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება 

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან. 

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 

დეკემბრის N19 დადგენილება. (ვებგვერდი 26/12/2019 წელი). 

 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  ბესიკ ტაბიძე 
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შესავალი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2021-2024 

წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება განხორციელდა 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის 

ბრძანებითდამტკიცებულიპროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, 

სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრას საქართველოს სახელმწიფო, 

ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, 

ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა 

მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.  

პროგრამულ დანართში,ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების 

დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მუცემულია ლანჩხუთის 2021 წლის ბიუჯეტით 

განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრემების მოსალოდნელი შედეგების 

შეფასების ინდიკატორები.მასშიწარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, 

რომლთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების 

(ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო  მოცულობები წარმოადგენილია 

მომავალ 4 წელზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების 

ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2021 წელს.  

ინფრასტრუქტურისგანვითარება 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 

ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების 

ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების 

დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ათასი ლარი 

პროგრამულიკ

ოდი 

პრიორიტეტი, 

პროგრამა, 

ქვეპროგრამა 

 

2021წლისპროე

ქტი 

 

2022წლისპროგნ

ოზი 

 

2023წლისპროგნ

ოზი 

 

2024წლისპროგნ

ოზი 

 02 00  

 

ინფრასტრუქტუ

რის 

განვითარება  

         1,366.4                1,425.8                1,488.8                1,551.1    

 02 01   საგზაო 

ინფრასტრუქტუ
            128.8                   128.8                   128.8                   128.8    
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პროგრამულიკ

ოდი 

პრიორიტეტი, 

პროგრამა, 

ქვეპროგრამა 

 

2021წლისპროე

ქტი 

 

2022წლისპროგნ

ოზი 

 

2023წლისპროგნ

ოზი 

 

2024წლისპროგნ

ოზი 

რა  

 02 01 02  

 გზების 

მიმდინარე 

შეკეთება  

            100.0                   100.0                   100.0                   100.0    

 02 01 03  

 საგზაონიშნები 

და 

უსაფრთხოება  

             28.8                    28.8                    28.8                    28.8    

 02 02  

 წყლის 

სისტემების 

განვითარება  

             68.5                    70.0                    71.0                    72.0    

 02 02 02  

 წყლის 

სისტემის 

ექსპლოატაცია  

             68.5    70 71 72 

 02 03   გარე განათება              405.0                   410.0                   420.0                   430.0    

 02 03 01  

 გარე განათების 

ქსელის 

ექსპლოტაცია  

            405.0    410 420 430 

 02 06  

 

კეთილმოწყობი

ს ღონისძიებები  

            138.5                   141.0                   142.0                   142.5    

 02 06 03  

 

სადღესასწაულ

ო ღონისძიებები  

             20.0                    20.0                    20.0                    20.0    

 02 06  04  

 შადრევან-

აუზების 

ექსპლოტაცია, 

რეაბილიტაცია  

               5.0    6 7 7.5 

 02 06 05  

 სასაფლაობის 

მოვლა-

პატრონობა  

            113.5    115 115 115 

 

ქვეპროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 
გზებისმიმდინარეშეკეთება 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

02 01 02                     100       400       

ქვეპროგრამისგანმ

ახორციელებელის

ამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსივრცითიმოწყობისადაინფრასტრუქტურისსამსახური 
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ქვეპროგრამისაღწე

რადამიზანი 

საგზაოინფრასტრუქტურისექსპლოტაციის, მოვლა-

შენახვისსამუშაოებილანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეყოველწლიურადმიმდინარეობს

. სამუშაოებიმოიცავსასფალტირებულიქუჩებისდაზიანებულიმონაკვეთებისაღდგენა- 

რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმულიშეკეთება); 

არაასფალტირებულიქუჩებისგრუნტისსაფარისმოსწორებიასდამოხრეშვა-მოშანდაკებას; 

ზამთრისპერიოდშიგზებისთოვლისგანგაწმენდასდასტიქიურიმოვლენებისპრევენციისმიზნითსამ

უშაოებისჩატარებას. 

სამუშაოებიშესაძლებელიაგანხორციელდესსაგზაოინფრასტრუქტურისიმმონაკვეთებზე, 

რომლებზეცწლისგანმავლობაშიგამოიკვეთებასამუშაოებისშესრულებისაუცილებლობა. ასევე, 

გზისგაწმენდითისამუშაოებიშესრულდებასაჭიროებისშესაბამისად 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ქ. ლანჩხუთში ,ასევესოფლებისდამაკავშირებელიგზებსჩაუტარდამიმდინარეშეკეთება 

(ორმოულისამუშაოები, მოხრეშვა). 

შესრულებულისამუშაოებიუსაფრთხოსგახდისამგზებზეგადაადგილებას. 

2021წელსრეაბილიტირებულიგზებითსაერთოჯამშიისარგებლებსადგილობრივიქალაქლანჩხუთის

დასოფლებისმოსახლეები. 

შედეგისშეფასების

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორისაღ

წერა 

საბაზისომაჩვენე

ბელი 

მიზნობრივიმაჩვ

ენებელი 

ცდომილებისმაჩვენ

ებელი (%/აღწერა) 
განმარტება 

1 

ლანჩხუთისმუნი

ციპალიტეტშიარ

სებულიმუნიციპ

ალურიგზები, 

რომლებიცსაჭირ

ოებენმიმდინარე

შეკეთებას 

2020წელს5სოფლ

ისგზასგაუკეთდ

ამიმდინარერემო

ნტიდაჩაუტარდა

გაწმენდითისამ

უშაოები 

2021წლისშეკეთე

ბულგზებზეგადა

ადგილებაარისუ

საფრთხო, 

მათიექსპლოტაც

იისვადაგაზდრი

ლიაარანაკლებ 3-

4 წლით. 

ხარისხისსხვატექ

ნიკურიმაჩვენებ

ლებიშესაძლებე

ლიაამოვიწეროთ

პროექტიდან.  

5% - 

ცდომილებაშესაძლ

ებელიაგამოიწვიოს

კლილმატურიპირო

ბებისმიზეზითსამ

უშაოებისდროულა

დვერშესრულებამ. 

ასევე, 

იმახალმაგარემოებ

ებმარაცშესაბამისიპ

როექტითარარისგა

თვალისწინებული 

  

2 
შეკეთებულიგზე

ბისხარისხი 

ბოლოპერიოდში

მუნიციპალიტეტ

ისტერიტორიაზ

ეგზები, 

რომლებსაცჩაუტ

არდათმიმდინარ

ეშეკეთებაიყოუს

აფრთხოდაშესრ

ულებულმასამუ

შაოებმაარანაკლ

ებ 3-4 

წლითგაახანგრძ

ლივამათიექსპლ

ოტაციისხანგრძ

ლივობა 

2021წლისშეკეთე

ბულგზებზეგადა

ადგილებაარისუ

საფრთხო, 

მათიექსპლოტაც

იისვადაგაზდრი

ლიაარანაკლებ 3-

4 წლით. 

ხარისხისსხვატექ

ნიკურიმაჩვენებ

ლებიშესაძლებე

ლიაამოვიწეროთ

პროექტიდან.  

5% - 

ტენდერშიგამარჯვე

ბულიშემსრულებე

ლიკომპანიისმიერა

რაკეთილსინდისიე

რადშესრულებულ

ისამუშაო. ასევე, 

იმახალმაგარემოებ

ებმარაცშესაბამისიპ

როექტითარარისგა

თვალისწინებული 

  

3 

ახალიგზებითმო

სარგებლებენეფი

ციართარაოდენო

ბა 

მოსახლეობისმთ

ლიანირაოდენობ

იდანდაახლოები

თ  50 %  

ცხოვრობსისეთ

დასახლებებშისა

დაცმოწესრიგებ

ულიასაგზაოინფ

რასტრუქტურა 

12 %-

ითანრაოდენობი

თგაიზრდებამოს

ახლებისისრაოდ

ენობა, 

რომლებიცისარგ

ებლებენკეთილმ

ოწყობილი, 

კომფორტულიდ

აუსაფრთხოგზებ

5% -  - 

ცდომილებაშესაძლ

ებელიაგამოიწვიოს

კლილმატურიპირო

ბებისმიზეზითსამ

უშაოებისდროულა

დვერშესრულებამ. 

ტენდერშიგამარჯვე

ბულიშემსრულებე

ლიკომპანიისმიერა
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ით რაკეთილსინდისიე

რადშესრულებულ

ისამუშაო 

 

პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 

წყლისსისტემისგანვითარება 

2021წლისდაფ

ინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

02 02  68.5 281.5 

პროგრამისგანმ

ახორციელებელ

ი 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

პროგრამისაღწე

რადამიზანი 

პროგრამაითვალისწინებსლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულიწყლისსისტემების

სრულრეაბილიტაციასდაახლისმოწყობას. 

მათშორის,პრიორიტეტულიამოსახლეობისწყლითუზრუნველყოფაწლისნებისმიერპერიოდში. 

რიგშემთხვევებშიპროგრამაასევემოიცავს, სარწყავიდასანიაღვრეარხებისმოწყობარეაბილიტაციას. 

პროგრამახორციელდებამუნიციპალიტეტისმთელტერიტორიაზე, როგორცქალაქლანჩხუთში, 

ასევემუნიციპალიტეტშიშემავალყველაადმინისტრაციულერთეულში. 

პროგრამისმიზანია: 

 - მუნიციპალიტეტისყველადასახლებაშიარსებობედესწყლის 24 საათიანიმიწოდება; 

 - მუნიციპალიტეტისყველაოჯახსგააჩნდესშეუფერხებლიწვდომადაიღებდესწყალს; 

 - 

წყლისსისტემებისექსპლოტაციამიმდინარეობდესუწყვეტრეჟიმშიდაწარმოქმნილიგაუმართაობებიაღმ

ოფხვრილიიქნასდროულად 

წყლისსისტემისგანვითრებისპროგრამაშედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. 

ესენია:წყლისსისტემისექსპლოტაციისქვეპროგრამადაწყლისსისტემისრეაბილიტაციისქვეპროგრამა. 

ექსპლოატაციისქვეპროგრამისდაფინანსებისწყაროამუნიციპალიტეტისბიუჯეტისსაკუთარიშემოსულ

ობები, 

ხოლორეაბილიტაციისქვეპროგრამაუმეტესწილადფინანსდებასახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგა

მოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერიდან. მიმდინარეეტაპზეპროგრამაშედგება 1ქვეპროგრამისაგან -

წყლისსისტემისექსპლოატაციისქვეპროგრამა. 

წყლისსისტემისგანვითარებისპროგრამაშინაარსისმიხედვითარისროგორცკაპიტალური/ინფრასტრუქ

ტურული (წლისსისტემისრეაბილიატაცია, ახლისმოწყობა),ასევე, მომსახურების 

(წლისსისტემისექსპლოტაცია). რაცშეეხებამისხანგრძლივობას, 

იგიინფრასტრუქტურულნაწილშიწარმოადგენსმრავალწლიან, 

ხოლომომსახურებისნაწილშიმუდმივმოქმედპროგრამას. 

მოსალოდნელი

შედეგი 

 - მუნიციპალიტეტისყველადასახლებაშიარსებობსწყლის 24 საათიანიგრაფიკი; 

 - მუნიციპალიტეტისყველაოჯახსწყალზეაქვსშეუფერხებლიწვდომა; 

 - აღდგენილიდაშეკეთებულიწყლისსისტემებიფუნქციონირებსგამართულად; 

 - წყლისსისტემაშიპერიოდულადწარმოქმნილიშეფერხებებიაღმოფხვრილიადროულად. 

მოსალოდნელი

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# 
ინდიკატორისაღწერ

ა 

საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებისმ

აჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

განმარტება 

1 

მუდვმივიწყლითუზ

რუნველყოფილიმოს

ახლეობა 

მუნიციპალიტეტში

მცხოვრებიოჯახებ

ის 80% 

მუნიციპალიტეტშიმ

ცხოვრებიოჯახების 
100% 

2% - 

შესაძლებელია

არსებობდესდ

როებითიშეფე

რხებები 
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2 

წყლისხარისხიაკმაყ

ოფილებსდადგენი

ლნორმებს 

წყლისხარისხისნო

რმებიდაცულია 

წყლისხარისხისნორ

მებიდაცულია 
0% 

 

 

ქვეპროგრამისდასახელება 

კოდი 

წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

02 02 

02 
68.5 281.5 

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 

სამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ 

ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების 

ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში 

გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის 

მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე სტუმრების უწყვეტ 

რეჟიმში  წყლით მომარაგებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: 

 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; 

 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; 

 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და 

მოსალოდნელი შედეგი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის 

შენარჩუნება; 

პერიოდულად წარმოქმნილი დაზიანებების დროული და ოპერატიული აღმოფხვრა. 

შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

მიზნობრივი 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

წყალმომარაგების 

ქსელში 

აღმოფხვრილი 

დაზიანებების 

რაოდენობა 

2020 წელს 

წყალმომარაგების 

ქსელში აღმოიფხვრა 

350 დაზიანება  

წყალმომარაგების 

ქსელის სიგრძის 

გაზრდის კვალობაზე 

2020 წელს 

მოსალოდნელია 

დაზიანებების 

რაოდენობის ზრდა. 

გათვალისწინებით წინა 

წლების სტატისტიკური 

მოჩვენებლებიდან 

გამომდინარე, ასევე 

ქსელის ამორტიზაციის 

გათვალისწინებით 

მოსალოდნელია 

არანაკლებ 400 

დაზიანების აღმოფხვრა 

20% 

2 

სოფლების 

რაოდენობა 

რომელთა 

წყალმომარაგების 

ქსელს 

ემსახურება 

ცენტრი 

2020 წლის 

მდგომარეობით 

ცენტრი ემსახურება 

50სოფლის 

წყალმომარაგების 

ქსელს  

საბაზისო მაჩვენებლის 

შენარჩუნება  
0% 
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პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 

გარე განათება 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

02 03 405 1665 

პროგრამისგანმ

ახორციელებელ

ი 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

პროგრამისაღწე

რა 

ღამისპერიოდშიმუნიციპალიტეტშიუსაფრთხოგადაადგილებისთვისდაკომფორტულიგარემოსშექმნი

სთვისმნიშვნელოვანიადგილიუკავიაგამართულიგარეგანათებისქსელისფუნქციონირებას. 

მუნიციპალურბიუჯეტშიწარმოდგენილიგარეგანათებისპროგრამისფარგლებშისწორედგარეგანათები

სსისტემისგანვითარებისადაექსპლოტაციისათვისსაჭიროხარჯებიფინანსდება.დღეისმდგომარეობით

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგარეგანათებისქსელიფუნქციონირებსქ. ლანჩხუთშიდა 15 

ადმინისტრაციულერთეულში  (დასახლებულპუნქტში), 

გარეგანათებისქსელითმოცულიამუნიციპალიტეტისდასახლებულიტერიტორიის 80%. 

გარეგანათებისსისტემამოიცავს1100-ზემეტსგანათებისადაელექტროგაყვანილობისბოძს, 8000-

ზემეტსანათწერტილს,30000 გრძივმეტრზემეტსადენსდასხვადამხმარეინფრასტრუქტურას. 

პროგრამისასიგნებებისმნიშვნელოვანინაწილი (დაახლოებით200,0 ათსილარიყოველწლიურად) 

ხმარდებამოხმარებულიელექტროენერგიისანაზღაურებას. 

პროგრამაშედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 

 - გარეგანათებისქსელისექსპლოტაცია; 

- კაპიტალურიდაბანდებებიგარეგანათებისსფეროში. 

გარეგანათებისპროგრამაშინაარსისტიპისმიხედვითარისროგორკაპიტალური/ინფრასტრუქტურულიხ

ასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალურინაწილიმოიცავსგარეგანათებისქსელისგაფართოება-

გაუმჯობესებისღონისძიბებეს, ხოლომომსახურებისნაწილი - 

გარეგანათებისარსებულიქსელისექსპლოატაციას 

(მ.შ.მოხმარებულიელექტროენერგიისხარჯისანაზღაურებას). 

ხანგრძლივობისმიხედვით, 

ექსპლოტაციისნაწილშიპროგრამაარისმუდმივმოქედი,ხოლოინფრასტრუქტურულნაწილში - 

მრავალწლიანი. 

2021წლისბიუტიდანასიგნებებიგამოყოფილიამხოლოდგარეგანათებისქსელისექსპლოტაციისქვეპროგ

რამაზე. 

ექსპლოტაციისხარჯებისდაფინანსებახორციელდებამუნიციპალურიბიუჯეტისსაკუთარიშემოსავლებ

იდან, 

ხოლოკაპიტალურიდანახარჯებიუმეტესწილადგაიწევასახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტა

ლურიტრანსფერით. 

პროგრამისსაბო

ლოომიზანიდა

მოსალოდნელი

შედეგი 

პროგრამისმიზანიამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემდგრადიგარეგანათებისსისტემისშექმნა, 

რომელიცმთელიწლისგანმავლობაში,ნებისმიერკლიმატურპირობებშიშეძლებსუზრუნველყოსგარეგან

ათებისსისტემისშეუფერხებელიფუნქციონირება. შედეგად, 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიისისნაწილი,სადაცმოწყობილიაგარეგანთებაქსელიგანათებულიიქნება

სრულად, ხოლოპერიოდულადწარმოქმნილიშეფერხებებისაღმოფხვრამოხდებაოპერატიულად. 

პროგრამისმიზანსასევეწარმოადგენსმუნიციპალიტეტისდასახლებულიტერიტორიისსრულადმოცვაგ

არეგანათებით. 

მოსალოდნელი

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# 
ინდიკატორისაღწ

ერა 

საბაზისომაჩვენ

ებელი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილების

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

განმარტება 

1 

გარეგანათებისწე

რტებისრაოდენო

ბა 

8000ცალი 9500ცალი 10% 

მიზნობრივიმაჩვენ

ებლითმოცემულის

ანათიწერტილების

რაოდენობასრულა

დმოიცავსმუნიციპ

ალიტეტისდასახლ

ებულტერიტორიას 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 8 
 

2 

წლისგანმავლობა

შიშეკეთებულისა

ნათებისრაოდენო

ბა 

საშუალოდხდე

ბაწლისგანმავლ

ობაში110ცალი 

130  ცალი 10% 

შესაკეთებელისანა

თებისრაოდენობის

ზრდაუკავშირდება

ქსელისდაძველება

ს (ამორტიზაციას) 

3 

წლისგანმავლობა

შიშეკეთებული, 

გამოცვლილიბოძ

ებისრაოდენობა 

საშუალოდხდე

ბაწლისგანმავლ

ობაში20ცალი 

45  ცალი 10% 

შესაკეთებელიბოძე

ბისრაოდენობისზ

რდაუკავშირდებაქ

სელისდაძველებას 

(ამორტიზაციას) 

4 

წლისგანმავლობა

შიშეკეთებულისა

დენებისრაოდენო

ბა 

2020წლსშეიცვა

ლა 

4500გრძივიმეტ

რი 

12000 გრძივიმეტრი 10% 

ქსელისაჭიროებსმე

ტისადენისშეცვლა

ს. 5000 

გრძივიმეტრიშეიც

ვლებაარსებულიფ

ინანსურირესურსი

სფარგლებში 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

02 03 01 405 1665 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელი 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

ღამისპერიოდშიმუნიციპალიტეტშიუსაფრთხოდაკომფორტულიგარემოსშექმნისთვისმნიშვნელოვანი

ადგილიუკავიაგარეგანათებას. 

შესაბამისადსაჭიროამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისგარეგანათებისქსელისგამართული

ფუნქციონირება, მისიპერიოდულიშეკეთება. 

დღეისმდგომარეობითმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგარეგანათებისქსელიფუნქციონირებსქ. 

ლანჩხუთში, ასევე 15ადმინისტრაციულერთეულში  (დასახლებულპუნქტში). 

ქვეპროგრამისფარგლებშიდაფინანსდებაგარეგანათებისარსებულიქსელისექსპლოატაცია, 

რომელიცმოიცავსშემდეგღონისძიებებს: 

 - მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულქსელშიმწყობრიდანგამოსულინათურებისგამოცვლა; 

 - ამორტიზებულიდადაზიანებულიგანათებისბოძებისშეკეთება, ახლითჩანაცვლება; 

 - დაზიანებულისადენებისაღდგენა,შეკეთება. 

პროგრამაასევემოიცავსგარეგანათებისქსელისმიერმოხმარებულიელექტროენერგიისხარჯისანაზღაურ

ებას (200,0 ათასილარი). 

მოსალოდნელი

შედეგი 

გარეგანათებისსისტემაფუნქციონირებსგამართულად. 

პერიოდულადწარმოქმნილიშეფერხებებიაღმოფხვრილიადროულად. 

მუნიციპალიტეტშიგარეგანათებისქსელითმოცულიადასახლებულიტერიტორიების 80%. 

მოსალოდნელი

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# 
ინდიკატორისა

ღწერა 

საბაზისომაჩვენ

ებელი 

მიზნობრივიმა

ჩვენებელი 

ცდომილებისმა

ჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

განმარტება 

1 

გარეგანათების

წერტებისრაოდ

ენობა 

8000ცალი 9500ცალი 2-3% 

 -  

სანათიწერლიტებისრაოდ

ენობისზრდაგანხორციელ

დებამოკლემანძილებზემ

ოსახლეობისმოთხოვნითმ

იხედვით 

2 

შეკეთებულისა

ნათებისრაოდე

ნობა 

საშუალოდხდე

ბაწლისგანმავ

ლობაში110ცალ

ი 

130  ცალი 

10% - 

წინასწარზუსტიგან

საზღვრაშეუძლებე

ლა, 

გაანგარიშებაგაკეთე

ბულიაწინაწლებისმ

აჩვენებლებისმიხე

დვით 

შესაკეთებელისანათების

რაოდენობისზრდაუკავში

რდებაქსელისდაძველებას 

(ამორტიზაციას) 
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3 

შეკეთებული,გა

მოცვლილიბოძ

ებისრაოდენობ

ა 

საშუალოდხდე

ბაწლისგანმავ

ლობაში20ცალი 

45  ცალი 

10% - 

წინასწარზუსტიგან

საზღვრაშეუძლებე

ლა, 

გაანგარიშებაგაკეთე

ბულიაწინაწლებისმ

აჩვენებლებისმიხე

დვით 

შესაკეთებელიბოძებისრა

ოდენობისზრდაუკავშირ

დებაქსელისდაძველებას 

(ამორტიზაციას) 

4 

შეკეთებულისა

დენებისრაოდე

ნობა 

2020წელშიშეიც

ვალა 

4500გრძივიმეტ

რი 

2021წელშიშეი

ცვლება12000 

გრძივიმეტრი 

0% 

ქსელისაჭიროებსმეტისად

ენისშეცვლას. 5000 

გრძივიმეტრიშეიცვლებაა

რსებულიფინანსურირესუ

რსისფარგლებში 

 

ქვეპროგრამისდასახე

ლება 

კოდი 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

02 06 05 113.5 458.5 

ქვეპროგრამისგანმახ

ორციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

ქვეპროგრამისაღწერა

დამიზანი 

ქვეპროგრამისფარგლებშიხორციელდებაქ. ლანჩხუთისტერიტორიაზეარსებული 6 

სასაფლაოსმოვლა-პატრონობას. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2,ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, 

ქალაქის (ატეკის), ორაგვისღელისსასაფლაო. ამსასაფლაოებისმთლიანიფართობიშეადგენს 10800 

კვ/მეტრს. 

ქვეპროგრამაასევემოიცავსქალაქისტერიტორიაზეარსებულიგანაშენებულიანისკვერებისდაცვის

ღონისძიბებს. 

ქვეპროგრამისფარგლებშია(ა)იპ - 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრისშესაბამისიგანყოფი

ლებაუზრუნველყოფს: 

 - სასაფლაოებისღობისდაზიანებულიმონაკვეთებისშეკეთებადაშეღებვას; 

 - სასაფლაოებისდაცვასმოთარეშეპირუტყვისაგან; 

 - სასაფლაოებისგაცელვითდაშეწამვლითსამუშაოებისშესრულებას. 

განყოფილებაასევეახდესგანაშენებულიანისკვერებისდაცვასმოთარეშეპირუტყვისაგან. 

პროგრამისფარგლებშიფინანსდებახელშეკრულებითაყვანილპირთა 

(მეველეებიდასასაფლაოსზედამხედველები) ხელფასებიც. 

მოსალოდნელიშედეგ

ი 

შეკეთდებადაშეიღობებასასაფლაოებისღობისდაზიანებულიმონაკვეთები, 

შეკეთდებაშესასვლელიჭიშკრები;რამდენიმეეტაპადშეიწამლებადაგაიცელებასასაფლაოებისტე

რიტორიები. ასევე, 

24საათიანრეჟიმშიგანხორციელდებაქალაქისსკვერებისდაცვამოთარეშეპირუტყვისაგან. 

შედეგისშეფასებისინ

დიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩ

ვენებელი 

მიზნობრივიმ

აჩვენებელი 

ცდომილების

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

განმარტება 

1 
სასაფლაოებიგაცელილიდაშეწამ

ლულიფართობი 
3450 კვ/მეტრი 3450  კვ/მეტრი 0%   

2 
შეკეთებულისასაფლაოებისღობე

ებისსიგრძე 

2019წელშიშეკ

ეთებულია100

0 

კვ/მეტრიღობ

ე 

2020წელშიდაგე

გმილია 

2600   

კვ/მეტრიღობე 

0%   

3 
შესაწამლისასაფლაოების 

ფართობი 

2019წელსშეიწ

ამლა 

3450კვ/მეტრი

ფართობი 

2020წელშიშეიწა

მლება 

3450კვ/მეტრიფა

რთობი 

0%   

4 
მეველეებისმიერდაცულისკვერე

ბისფართობი 

2500-3000  

კვ/მეტრი 

2500- 3000  

კვ/მეტრი 
0%   
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ქვეპროგრამისდასახ

ელება 

კ

ო

დ

ი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

02 

07 
25,6 106,4 

ქვეპროგრამისგანმახ

ორციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

ქვეპროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

მუნიციპალიტეტისმიერიჯარითარისგაცემულიე.წ. სატრანსპორტოხაზი, 

რომელზეცქ.ლანჩხუთიდანსოფლებისდამაკავშირებელიკერძოტრანსპორტიგადაადგილდება. 

სატრანსპორტოხაზისფლობისსაიჯაროქირასკერძოსატრანსპორტოკომპანიებირიცხავენა(ა)იპ - 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრისანგარიშზე. 

ბიუჯეტიდანქვეპროგრამისფარგლებშიგამოყოფილიასიგნებებიხმარდება 4 

საშტატოერთეულს(ხელფასი, მიმდინარეხარჯი), 

რომელთამოვალეობაშიცშედისზემოთმოყვანილისაკითხებისზედამხედველობა. 

მოსალოდნელიშედე

გი 

ქ.ლანჩხუთსადასოფლებისდამაკავშირებელიტრანსპორტიგადაადგილდებადა მგზავრებს 

ემსახურება შეუფერხებლად 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# 
ინდიკატორისაღ

წერა 

საბაზისომაჩვენებე

ლი 
მიზნობრივიმაჩვენებელი 

ცდომილებისმ

აჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

მოძრავიტრანსპ

ორტისრაოდენო

ბა 

ყოველდრიურადმოსა

ხლეობასემსახურება 4 

მიკროავტობუსი (2 

ლანჩხუთიდანურეკის

მიმართულებითდა 2 

ლანჩხუთისმიმდებარ

ესოფლებში) 

ყოველდღიურრეჯიმშიგაგრძელ

დებამგავრთამომსახურება 4 

ერთეულიმიკროავტობიუსით 

0% 

 

ქვეპროგრამის

დასახელება 

კოდი 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო 

მომსახურების შესყიდვა 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

02 08 600 2700 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელე

ბელისამსახურ

ი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსივრცითიმოწყობისადაინფრასტრუქტურისსამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზან

ი 

ქვეპროგრამისფარგლებშიხორციელდებამუნიციპალიტეტშიმიმდინარეინფრასტრუქტურულიპროექტ

ებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშესყიდვა.ამასთან, 

იმხელშეკრულებებზერომელთაღირებულებაარაღემატება 50.0 

ათასლარსპროექტისშემდგენიახორციელებსშესრულებულისამუშაოებისექსპერტიზას. 

ამპროგრამისფარგლებშიასევეფინანსდება 50.0 

ლარზემეტითანხისინფრასტრუქტურულიპროექტებისტექნიკურიზედამხედველობის 

(საექსპერტომომსახურების) სამუშაოებისშესყიდვა. 

პროგრამისმიზანიამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანსახორციელებელიინფრასტრუტურულიპრო

ექტებისათვისდროულადდაკვალიფიციურადმოხდესსაპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენა. ასევე, 

პროექტებისგანხორციელებისასჩატარებულისამუშაოებისხარისხისუზრუნველყოფამათზემუდმივიზ

ედამხედველობისგანხორციელებისგზით. 

პროგრამისთანხებისგანკარგვახორციელდებარეგიონალურდონეზეჩატარებულიკონსოლიდირებული

ტენდერებისსაშუალებით. 
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მოსალოდნელი

შედეგი 

ინფრასტრუქტურულიპროექტებისგანსახორციელებლადსაპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციის 

დროულადდაკვალიფიციურადმომზადება;შესრულებულიინფრასტრუქტურულიპროექტებისმაღალი

ხარისხი, 

ისერომიგიაკმაყოფილებდესპროექტითგანსაზღვრულდაქვეყანაშიმოქმედიკანონმდებლობითდადგენ

ილსამშენებლონორმებს (სტანდერტებს) 

შედეგისშეფა

სებისინდიკა

ტორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვე

ნებელი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისმაჩვენებე

ლი (%/აღწერა) 

1 

შესრულებულისაპროექ

ტო-

სახარჯთაღრიცხვოდოკ

უმენტაცია 

2020წელსგაკეთდ

ა3პროექტისსაპრ

ოექტო-

სახარჯთახრიცხვ

ოდოკუმენტაცია 

2021წელსწინასწარიგათვ

ლებითმომზადდებაარანა

კლებ5პროექტისსაპროექტ

ო-

სახარჯთახრიცხვოდოკუმ

ენტაცია 

20% - 

დამოკიდებულიასახელმწიფო

ბიუჯეტიდანგამოყოფილკაპიტ

ალურიტრანსფერისმოცულობა

ზე 

2 

პროექტები,რომელთასა

მუშაოებისმიმდინარეობ

ასგაეწიაზედამხედველ

ობა 

2020წელსსამშენე

ბლოზედამხედვე

ლობაგაეწია17პრ

ოექტს, 

რომელიცჯამშიმ

ოიცავდა72-

ზემეტსამშენებლ

ოობიექტს 

2021წელსწინასწარიგათვ

ლებითსამშენებლოზედამ

ხედველობაგაეწევა25პროე

ქტს 

20% - 

დამოკიდებულიასახელმწიფო

ბიუჯეტიდანგამოყოფილკაპიტ

ალურიტრანსფერისმოცულობა

ზე 

 

დასუფთავებადაგარემოსდაცვა 

 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, , უპატრონო ცხოველების მოვლითი 

ღონისძიებები.დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი 

იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობა,  უპატრონო ცხოველებისმოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; 

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა. 
ათას ლარში 

პროგრამულიკო

დი 

პრიორიტეტ

ი, პროგრამა, 

ქვეპროგრამა 

 

2021წლისპროექ

ტი 

 

2022წლისპროგნო

ზი 

 

2023წლისპროგნო

ზი 

 

2024წლისპროგნო

ზი 

 03 00  

 

დასუფთავე

ბა და 

გარემოს 

დაცვა  1281.4 1330 1385 1440 
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 03 01  

   

დასუფთავებ

ა და 

ნარჩენების 

გატანა  1104.4 1150 1200 1250 

 03 02  

   მწვანე 

ნარგავების 

მოვლა-

პატრონობა, 

განვითარება  167 170 175 180 

 03 04  

 უპატრონო 

ცხოველების 

მოვლითი 

ღონისძიებებ

ი  10 10.0 10.0 10.0 

 

პროგრამისდასახელე

ბა 

კოდი 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 

2021წლისდაფინან

სება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

 03 01 1104.4 4704.4 

პროგრამისგანმახორც

იელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

პროგრამისაღწერადა

მიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშიდასუფთავებისღონისძიბებისგანხორციელებაერთ-

ერთმნიშვნელოვანპრიორიტეტსწარმოადგენს. 

ამმიზნითმუნიციპალიტეტინაყოფიერადთანამშრომლობსმუნიციპალურიგანვითარებისფონდთ

ან,რომლისფარგლებშიცმუნიციპალურიგანვითარებისფონდისსესხითგანხორციელდანაგვისურ

ნებისშეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტსგადმოეცანაგავმზიდიმანქანები. 

დასუფთავებისღონისძიბებთანდაკავშირებულიკაპიტალურიხარჯებიძირითდადგაიწევამუნიც

იპალურიბიუჯეტისარასაკუთარიშემოსავლებიდან (სესხი, 

სახელმწიფოფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერი), ხოლომიმდინარეხარჯები, 

ისეთიროგორიცააყოველდღიურადნარჩენებისმოგროვებადაგატანანაგავსაყრელპოლიგონზეფინ

ანსდებამუნიციპალლურიბიუჯეტისსაკუთარიშემოსავლებიდან, 

კერძოდდასუფთავებადანარჩენებისგატანისპროგრამიდან. 

პროგრამისფარგლებშია(ა)იპკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრიახორციელებსქალაქისა

დამუნიციპალიტეტშიშემავალადმინისტრაციულიერთეულებიდანნაგვისნარჩენებისმოგროვება

სდაგატანას, რომელსაცემსახურება 7 

ერთეულინაგვისგამტანიავტომობილი.სამუშაოებიხორციელდებამუნიციპალიტეტისშემდეგსო

ფლებში:ჯურყვეთი, ნიგვზიანი, გრიგოლეთი, ყვავილნარი, წყალწმინდა, ნინოშვილი,სუფსა, 

ჩოჩხათი, აცანა, მამათი, ჩიბათი, ლესა, ეწერი, შუხუთი, 

ნიგოითი.შეგროვებულინარჩენებიგადისფოთის, ურეკისდაოზურგეთის (მერის) 

ნაგავსაყრელებზე. 

პროგრამისფარგლებშიმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანყოველდღიურადგადის 

85მ/კუბნარჩენირაზეცყოველდღიურადმუშაობს 4 ნაგავმზიდი. 

ზღვისსეზონთანდაკავშირებითდასუფთავებისსამსახურიუზრუნველყოფსსანაპიროზოლისდაგ

ვადასუფთავებასდაყოველდღიურად (უმეტესშემთხვევებში) 

ნაგავსაყრელებზედამატებითგადის 45 მ/კუბნარჩენი. 

პროგრამიდანასევეფინანსდებამდინარესუფსაზეარსებულინაგავჩამკეტისგაწმენდითისამუშაოე

ბი, რომლისფარგლებშიც 2 

დღეშიერთხელძრავიანაინავისსაშუალებითხორციელდებამდინარისგაწმენდითისამუშაოები. 

პროგრამისთვისგამოყოფილასიგნებებიასევემოიცავსა(ა)იპ - 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრისადმინისტრაციულხ
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არჯებს, მათშორის, ხელშეკრულებითაყვანილპერსონალის (მეზოოვები, 

მძღოლები,ზედამხედველებიდასხვა) ხელფასებს. 

მოსალოდნელიშედეგ

ი 

მთელიწლისმანძილზეშეუფერხებლადგანხორციელდებაქალაქლანჩხუთისდასუფთავებადაქალ

აქიდანნარჩენებისგატანა; 

დასუფთავდებამუნიციპალიტეტისსხვატერიტორიებიდამათშორისზღვისსანაპირო. ასევე, 

გაგრძელდებამდინარესუფსისნაგავჩამკეტისგაწმენდითისამუშაოები 

მოსალოდნელიშ

ედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის

აღწერა 

საბაზისომაჩვენე

ბელი 

მიზნობრივიმაჩვე

ნებელი 

ცდომილები

სმაჩვენებელ

ი (%/აღწერა) 

განმარტება 

1 

მუნიციპალიტ

ეტისტერიტო

რიიდანგატან

ილინარჩენები

სრაოდნეობა 

არსებულიმონაცემ

ებითმუნიციპალი

ტეტისტერიტორიი

დანყოველდღიურა

დგადის  85 

მეტ.კუბინარჩენი, 

რასაცზღვისსეზონ

ზეემატებაასევე 

45მ/კუბინარჩენი 

არსებულიმოცულობ

ითგაგრძელდებაყოვ

ელდღიურად  85 

მეტ.კუბინარჩენების

გატანამუნიციპალი

ტეტისტერიტორიიდ

ან. 

ზღვისსეზონთანდაკ

ავშირებითკიდამატე

ბითმოხდება  45  

მეტ/კუბინარჩენების

გატანა 

10% - 

წინასწარზუსტიგ

ანსაზღვრაშეუძ

ლებელა, 

გაანგარიშებაგაკე

თებულიაწინაწლ

ებისმაჩვენებლებ

ისმიხედვით 

გატანილინარჩე

ნისმოცულობებ

ისსიდიდედაკავ

შირებულიიქნებ

ადამსვენებლები

სრაოდენობაზე 

2 

ყოველდღიურ

ადნარჩენების

განდაცლილი

ურნებისრაოდ

ენობა 

გასულპერიოდშის

აშუალოდწელიწა

დშიხორციელდებ

ოდა650ურნისგაც

ლა 

არსებულიმოცულობ

ითგაგრძელდებანარ

ჩენებისურნებისდაც

ლადაყოველდღიურ

ადმოხდება650ურნი

სდაცლა 

10% - 

წინასწარზუსტიგ

ანსაზღვრაშეუძ

ლებელა, 

გაანგარიშებაგაკე

თებულიაწინაწლ

ებისმაჩვენებლებ

ისმიხედვით 

  

3 

დაზიანებულ

იდაშეკეთებუ

ლიურნებისრა

ოდენობაწლის

განმავლობაში 

გასულპერიოდშის

აშუალოდწელიწა

დშიშეკეთებაუტარ

დებოდა  100 

ცალურნას 

2021წელსშეკეთდება

110ცალიურნა 

10% - 

წინასწარზუსტიგ

ანსაზღვრაშეუძ

ლებელა, 

გაანგარიშებაგაკე

თებულიაწინაწლ

ებისმაჩვენებლებ

ისმიხედვით 

შესაკეთებელიუ

რნებისრაოდენო

ბისზრდაგამოწვ

ეულიაურნებისა

მორტიზაციით 

4 
ზღვისზოლის

დასუფთავებუ

ლიფართობი 

ზღვისსეზონისპერ

იოდშიგასულწლებ

შისუფთავდებაზღ

ვისსანაპიროს 7 

კილომეტრი 

ზღვისსეზონზეგაგრ

ძელდებასანაპიროზ

ოლისდასუფთავება 

7 

კილომეტრიანმონაკ

ვეთზე 

    

 

პროგრამისდასახე

ლება 

კოდი 

მწვანენარგავებისმოვლა-პატრონობა, განვითარება 

2021წლისდაფი

ნანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

03 02 167 692 

პროგრამისგანმახო

რციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

პროგრამისაღწერა

დამიზანი 

პროგრამისფარგლებშიხორციელდებამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულიპარკებისადასკვ

ერებისმოვლა-პატრონობა. კერძოდ, 

სკვერებსადაგამწვანებულტერიტორიებზეტარდებამწვანენარგავებისმოვლისადააღდგენისღონისძ

იები, ნიადაგისმომზადება, დასუფთავება, ერწლიანიდამრავალწლიანინარგავებისდარგვა, 

მორწყვა, შეწამვლადასაჭიროებისშემთხვევაშიშხამქიმიკატებისშეტანა. 

პროგრამისფარგლებშიასევეფინანსდებაქალაქლანჩხუთისტერიტორიისკეთილმოწყობითიდაგამწვ
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ანებითიღონისძიებები. 

პროგრამისფარგლებშიხორციელდება 9 

საშტატოერთეულისადახელშეკრულებითაყვანილპირთახელფასებისდაფინანსება. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ქალაქისადამუნიციპალიტეტისტერიტორიებზედაირგვებაერთწლიანიდამრავალწლიანინარგავები

; მოხდებამათიმორწყვა, 

შხამქიმიკატებისშეტანადანიადაგისგაფხვიერება.განხორციელდებაქალაქისადამუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზეარსებულისკვერებისადაგზისნაპირისგაცელვითისამუშაოები. 

მოსალოდნელიშე

დეგისშეფასებისინ

დიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენ

ებელი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილების

მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
ერთწლიანიდამრავალწლიანინარ

გავებისგანაშენიანებისფართობი 

არსებულიფართ

ობი680კვ/მეტრი 
790-850 კვ/მეტრამდე 10% 

2 
დარგულიაყვავილებისდამრავალ

წლიანინარგავებისრაოდენობა 

2020წელშიდაირგ

ო 

6500ძირინერგი 

2021წელშიდაირგვება 

10000 ძირინერგი 

10% - 

დამოკიდებულ

იაგარემოპირობ

ებზე (ამინდი) 

3 

გაცელილიტერიტორიისფართობ

იქალაქისადამუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე 

(რამდენიმეეტაპად) 

2020წელსგაიცელ

ა45000 კვ/მეტრი 

2021წელშიგაიცელება 

50000 კვ/მეტრი 
10% 

 

ქვეპროგრამისდას

ახელება 

კ

ო

დ

ი უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 

2021წლისდაფინან

სება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

03 

04  
10 40 

ქვეპროგრამისგანმ

ახორციელებელი 
ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისადამომსახურებისცენტრი 

ქვეპროგრამისაღწე

რადამიზანი 

პროგრამისფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის 

მიზნით,ხორციელდებალანჩხუთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულიერთეულებშიარსებული

მაწანწალაძაღლებისთავშესაფარშიგადაყვანა 

მოსალოდნელიშე

დეგი 
ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანგაყვანილიიქნებამაწანწალაძაღლები 

მოსალოდნელიშე

დეგისშეფასებისინ

დიკატორი 

# 
ინდიკატორისაღ

წერა 
საბაზისომაჩვენებელი 

მიზნობრივიმაჩვე

ნებელი 

ცდომილებისმაჩვენებე

ლი (%/აღწერა) 

1 

გაყვანილიმაწან

წალაძაღლებისრ

აოდენობა 

2020წელსგანხორციელდა20

4მაწანწალაძაღლისგადაყვან

ათავშესაფარში 

2021წლსგანხორც

იელდაბა250 

მაწანწალაძაღლი

სგადაყვნათავშესა

ფარში 

10% - 

დათვლილიაწინაწლებ

ისმაჩვენებლიდანგამო

მდინარე 
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განათლება 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი 

განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის 

ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

 

 
ათას ლარში 

პროგრამულიკოდ

ი 

 პრიორიტეტი, 

პროგრამა, 

ქვეპროგრამა  

 2021 

წლისპროექტ

ი 

 2022 

წლისპროგნოზ

ი 

 2023 

წლისპროგნოზ

ი 

 2024 

წლისპროგნოზ

ი 

 04 00   განათლება        2,559.0             2,625.0             2,725.0             2,826.0    

 04 01  

 სკოლამდელი 

დაწესებულებების 

ფუნქციონირება  

         2,500.0    

2600 2700 2800 

 04 03  
 განათლების 

ღონისძიებები  
             24.0    

25 25 26 

 04 04  

 განათლების 

ობიექტებისრეაბილიტაცი

ა , მშენებლობა  
             35.0    

      

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 

სკოლამდელიდაწესებულებებისფუნქციონირება 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

04 01 2 500,0 10,600.0 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელი 
ა(ა)იპ - სკოლამდელისაგანმანათლებლო-სააღმზრდელოცენტრი 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

საქართველოსორგანულიკანონის „ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის“ 

მიხედვითადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისშექმნადამათიფუ

ნქციონირებისუზრუნველყოფამუნიციპალიტეტისსაკუთარ (ექსკლუზიურ) 

უფლებამოსილებასწარმოადგენს. 

ამავეკანონისმიხედვითასევეაკრძალულიამუნიციპალიტეტისმართვაშიარსებულადრეულიდასკოლ

ამდელიაღზრდისადაგანათლებისსაჯაროდაწესებულებებშისასწავლო-

აღმზრდელობითიმომსახურებისადაკვებითიმომსახურებისათვისგადასახადის, 

ტარიფისანსხვასაფასურისშემოღება. 

შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტივალდებულიაუზრუნველყოსსკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებისშეუფერხე

ბელიფუნქციონირებისათვისსაჭიროფინანსებისგამოყოფადაყველასხვაღონისძიებისგატარება. 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისერთ-

ერთძირითდპრიორიტეტსსწორედმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიბაგა-

ბაღისასაკისბავშვებისათვისსკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებისხელმისაწვდომობაწარმოადგ

ენს. დღეისმდგომარეობითლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეფუნქციონირებს 21 

სკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებასადაცსააღმზრდელოპროცესსგადის 1250-ზემეტიბავშვი. 

ბაგა-ბაღებშიჯამშიდასაქმებულია 100 აღმზრდელიდაადმინისტრაციულიპერსონალი. 

„სკოლამდელიდაწესებულებებისფუნქციონირების“ პროგრამისმიზანია: 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 16 
 

ბაგა-ბაღებშისრულფასოვანისააღმზრდელოგარემოსშექმნა, სადაცდაცულიიქნება 

„ადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისშესახებ“ 

საქართველოსკანონისმოთხოვნებიდასაქართველოსმთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 

დადგენილებითდამტკიცებულიადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსახელმწიფოს

ტანდარტები; 

ბაგა-ბაღებშისანიტარულიდაჰიგიენურინორმებისდაცვა, 

რომელიცშესაბამისობაშიიქნებასაქართველოსმთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის 

#485დადგენილებითდამტკიცებულიტექნიკურირეგლამენტისდადგენილნორმებთან; 

ბაგა-ბაღებშიმატერიალურტექნიკურიბაზისგაუმჯობესება; 

ბაგა-ბაღებშიკვებისორგანიზებისადარაციონისნორმებისდაცვა, 

რომელიცშესაბამისობაშიიქნებასაქართველოსმთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის 

#487დადგენილებითდამტკიცებულიტექნიკურირეგლამენტისდადგენილნორმებთან; 

ძირითადიაქტივებისმიმდინარეშეკეთებადამოვლა–შენახვა; 

ბაგა-ბაღებშიდასაქმებულიპერსონალისშრომითიპირობებისგაუმჯობესება. 

ა(ა)იპ - სკოლამდელისაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოცენტრისთანამშრომელთათვისშესაბამისსამუშაოპირობებისშექმნა 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებისააღმზრდელოპროცესისწა

რმართვისათვისუზრუნველყოფილიიქნებაშესაბამისიპირობებით, მათშორის: 

სააღმზრდელოდაწესებულებებშიდაცულიიქნებასახელმწიფოსმიერდადგენილისტანდარტებისუმე

ტესობა, დაცულიიქნებასანიტარულიდაჰიგიენური, 

კვებისორგანიზებისადაკვებისრაციონისნორმები; სააღმზრდელოდაწესებულებებშიდაა(ა)იპ - 

სკოლამდელისაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოცენტრშიდასაქმებულიადმინისტრაციულიდასააღმზრდელოპერსონალიუზრუნველ

ყოფილიიქნებასამუშაოპირობებით. 

მუნიციპალიტეტშიარსებულისკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებისმომსახურებითწლისგამავ

ლობაშისარგებლებსმუნიციპალიტეტშიმცხოვრები 1250-ზემეტიშესაბამისიასაკისბავშვი, 

რაცმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიამასაკისბავშვების 70%-სშეადგენს 

შედეგისშეფას

ებისინდიკატ

ორი 

# 
ინდიკატორის

აღწერა 
საბაზისომაჩვენებელი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისმაჩვე

ნებელი 

(%/აღწერა) 

1 

ბავშვისაღზ

რდისადაგან

ათლებისსტა

ნდარტისდა

ცულობა 

სკოლამდელიაღზრდისდაწეს

ებულებებშინაწილობრივდაც

ულიასაქართველოსმთავრობ

ის 2017 წლის 30ოქტომბრის 

#488 

დადგენილებითდამტკიცებუ

ლიბავშვისაღზრდისადაგანა

თლებისსტანდარტის II და III 

ნაწილილები. აქედან: II 

ნაწილიგანსაზღვრავს 2-დან 

3წლამდებავშვისაღზრდისად

აგანათლებისსტანდარტებს; 

III ნაწილიგანსაზღვრავს 3-

დან 5 

წლამდებავშვისაღზრდისადა

განათლებისსტანდარტებსდა 

5-6 

წლამდებავშვისაღზრდისადა

განათლებისსახელმწიფოსტან

დარტი. 

საქართველოსმთავრობისმ

იერდადგენილიბავშვისაღ

ზრდისადაგანათლებისსტ

ანდარტებიუკეთესადაადა

ნერგილიმუნიციპალურბა

გა-მაღებში. კერძოდ, 

სტანდარტის II და III 

ნაწილებითგანსაზღვრულ

კონტიგენტზებავშვებისგა

ნვითარებასთან (აღზრდა-

განათლების) 

ერთადმეტიყურადღებაეთ

მობათემატურმიმართულ

ებებზემუშაობას, 

მათშორის: ხელოვნებას, 

წიგნიერებასდაჯანსაღიცხ

ოვრებისწესისდამკვიდრე

ბას. 

30% - 

დადგენილისტანდა

რტებიახალიმიღებუ

ლიადასააღმზრდელ

ოპერსონალისაჭირო

ებსშესაბამისიკვალი

ფიკაციისშეძენას 

(ამაღლებას) 
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2 

კვებისორგან

იზებისადარ

აციონისკვებ

ითიღირებუ

ლებისნორმე

ბისდაცულო

ბა 

სკოლამდელიაღზრდისდაწეს

ებულებებშიბავშვებისათვისგ

ანკუთვნილიკვებითიღირებუ

ლებისნორმებისრულყოფილა

დვერაკმაყოფილებსსაქართვე

ლოსმთავრობის 2017 წლის 

30ოქტომბრის #487 

დადგენილებისმოთხოვნებსკ

ვებისრეჟიმითგანსაზღვრულ

ყველაპირობასთანმიმართება

ში. კერძოდ, ყოველდღიურად 

3 ძირითადი (საუზმე, 

სადილი,ვახშამი) 

კვებასთანერთად 3 

წახემსებას 

(პირველიწახემსებასაუზმესა

დასადილსშორის („დილის“), 

მეორესადილსადავახშამსშორ

ის („შუადღის“), მესამე – 

ვახშმისშემდეგ). 

გაუმჯობესებულიაკვების

ორგანიზებისადარაციონი

სკვებითიდადგენილინორ

მებისშესრულება. 

იმდაწესებულებებშისადა

ცმუშაობისრეჟიმიდანგამ

ომდინარეაუცილებელია 

3 ძირითადი (საუზმე, 

სადილი, ვახშამი) კვება, 

ხშირშემთხვევებშიბავშვებ

ისასევეაქვთნორმებითგან

საზღვრულიწახემსება.მეტ

იყურადღებაექცევაკვების

ორგანიზებისჰიგიენურინ

ორმებისდაცვას, 

მათშორის:კვებისბლოკისა

ღჭურვილობის,პროდუქტ

ებისშენახვისადასურსათი

სმომზადებისმოთხოვნებს 

10% - 

დადგენილისტანდა

რტებიახალიმიღებუ

ლიადასააღმზრდელ

ოპერსონალისაჭირო

ებსშესაბამისიკვალი

ფიკაციისშეძენას 

(ამაღლებას); 

3 

პროგრამისხ

არისხისსტან

დარტისდაც

ულობა 

სკოლამდელიაღზრდისდაწეს

ებულებებშინაწილობრივდაც

ულიასაქართველოსმთავრობ

ის 2017 წლის 30ოქტომბრის 

#488 

დადგენილებითდამტკიცებუ

ლიპროგრამისხარისხისსტან

დარტი.კერძოდ,უსაფრთხოებ

ადადაცულობა, 

კურიკულიუმიდამეთოდოლ

ოგია, 

ფიზიკურიგარემო,ურთიერთ

ობა, 

საგანმანათლენლოპროცესი, 

ოჯახისადათემისმონაწილეო

ბა, 

კულტურულიმრავალფეროვნ

ებადაინკლუზია, 

მართვადაშეფასება. 

საქართველოსმთავრობისმ

იერდადგენილიბავშვისპრ

ოგრამისხარისხისსტანდა

რტიუკეთესადაადანერგი

ლიმუნიციპალურბაგა-

მაღებში. 

კერძოდ,ფიზიკურიგარემ

ოშექმნილიატექნიკურირე

გლამენტისშესაბამისად.მკ

აფიოდააგაწერილიპროცე

დურებითითოეულიბავშვ

ისადათანამშრომლისჯანმ

რთელობისშესანარჩუნებ

ლად. 

გადაუდებელისამედიცინ

ოდახმარებისმედიკამენტე

ბისსაჭიროებისთუსხვაშემ

თხვევებში.ბაგა-

ბაღებსგააჩნიაინფექციურ

იდაავადებებისგავრცელე

ბისმექანიზმები.უზრუნვე

ლყოფილიათითოეულიბა

ვშვისპირადიჰიგიენისნორ

მები. 

თითოეულბავშვსაქვსდასვ

ენებისადაძილისდაკმაყო

ფილებისშესაძლებლობა.

დაწესებულებაშიაღმზრდ

ელპედაგოგებიხელმძღვან

ელობენთამაშზედაფუძნე

ბულიკურიკულუმით. 

გარემოარისუსაფრთხო, 

კომფორტული, 

ხელმისაწვდომიდაადვილ

ადგამოსაყენებელიყველას

თვის. 

10% - 

დადგენილისტანდა

რტებიახალიმიღებუ

ლიადასააღმზრდელ

ოპერსონალისაჭირო

ებსშესაბამისიკვალი

ფიკაციისშეძენას 

(ამაღლებას) დაბაგა-

ბაღებისტანდარტისშ

ესაბამისირესურსები

თაღჭურვას. 
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 4 

ბავშვებისრაო

დენობა, 

რომლებიცმზა

დარიანმიიღო

ნდაწყებითისა

შუალოგანათ

ლება 

2020წელსდაწყებითიგანათლ

ებისმიღებისათვისმზადიქნებ

აყველააღსაზრდელი, 

რომელიცმიაღწევსსკოლისასა

კს 

2021წელსდაწყებითიგანა

თლებისმიღებისათვისმზა

დიქნებაყველაისაღსაზრდ

ელი, 

რომელიცმიაღწევსსკოლი

სასაკს 

სასკოლომზაობისპრ

ოგრამითმომზადდე

ბაყველაისაღსაზრდე

ლი, 

რომელიცსარგებლო

ბსსაბავშვობაღებისმ

ომსახურებით 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 

განათლებისხელშეწყობა 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

04 03 24 100 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების,კულტურის, 

სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; 

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;  

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი 

ჯილდოთი წახალისებას ; 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა 

წახალისებას ფულადი ჯილდოთი; 

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, 

მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და 

ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  

წახალისებას. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

პროგრამისგანხორციელებისშედეგადდაფინანსდებასხვადასხვასაგანმანათლებლოპროექტი, 

შესაძლებელიიქნებასაგანმანათლებლოღონისძიებებზეტრანსპორტირებითუზრუნველყოფა, 

წარმატებულიმოსწავლეებისადასაგანამანათლებლოსფეროშიმოღვაწეღვაწლმოსილიადამიანებისწა

ხალისება. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენ

ებელი 

ცდომილებისა

ლბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

განათლებისსფეროშიჩარ

თულიადამიანებისმოტივ

აცია 

განათლებისსფეროშიჩ

ართულიადამიანებისმ

ოტივაციისზრდა 

გაზრდილია 

განათლების 

სფეროში მოღვაწე 

ადამიანთა 

მოტივაცია 

1% 

2 
დაფინანსებული 

პროექტების რაოდენობა 

დაფინანსებული 

პროექტების 

რაოდენობის ზრდა 

გაზრდილია 

განათლების 

სფეროში 

დაფინანსებული 

პროექტების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი 

1% 

3 

განათლების სფეროში 

მოღვაწე ადამიანების 

წარმატებების 

წახალისების რაოდენობა 

განათლების სფეროში 

მოღვაწე ადამიანების 

წარმატებების 

წახალისების 

რაოდენობის ზრდა 

გაზრდილია 

წახალისებული 

ადამიანების 

რაოდენობა 

1% 
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 კულტურა,  ახალგაზრდობადასპორტი 

 მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  

პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ 

ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების 

მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  

და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.  

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ 

მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას 

რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების 

გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. 

პროგრამულიკოდი 

 პრიორიტეტი, 

პროგრამა, 

ქვეპროგრამა  

 2021 

წლისპროექტი 

 2022 

წლისპროგნოზი 

 2023 

წლისპროგნოზი 

 2024 

წლისპროგნოზი 

 05 00  

 კულტურა, 

ახალგაზრდობა 

და სპორტი  

      2,354.4                2,360.0                2,383.0                2,429.0       

 05 01  
 სპორტის სფეროს 

განვითარება  
         1,063.5                1,083.0                1,105.0                1,138.0    

 05 01 01  

 სპორტული 

დაწესებულებების  

ხელშეწყობა  

         1,030.0                1,060.0                1,080.0                1,110.0    

 05 01 01 01  

 სპორტული 

ცენტრის 

ხელშეწყობა  

            500.0    

520.0 525.0 530.0 

 05 01 01 03  
 სტადიონის 

ფუნქციონირება  
            160.0    

165.0 165.0 170.0 

 05 01 01 04  
 ქალთა სპორტის 

განვითარება  
            130.0    

135.0 145.0 155.0 

 05 01 01 05  

 საფეხბურთო 

სკოლის 

ხელშეწყობა  

            240.0    

240.0 245.0 255.0 

 05 01 02   
 სპორტული 

ღონისძიებები  
             33.5    

23.0 25.0 28.0 

 05 02  

 კულტურის 

სფეროს 

განვითარება  

         1,278.9                1,265.0                1,265.0                1,276.0    

 05 02 01  

 კულტურის 

სფეროს 

დაწესებულებების 

ხელშეწყობა  

         1,180.0                1,200.0                1,200.0                1,210.0    

 05 02 01 01  

 კულტურის 

დაწესებულებათა 

გაერთიანების 

ხელშეწყობა  

            860.0    

870.0 870.0 880.0 

 05 02 01 02  

 სახელოვნებო 

განათლების 

ხელშეწყობა  

            320.0    

330.0 330.0 330.0 

 05 02 02   კულტურის              24.0    25.0 25.0 26.0 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 20 
 

პროგრამულიკოდი 

 პრიორიტეტი, 

პროგრამა, 

ქვეპროგრამა  

 2021 

წლისპროექტი 

 2022 

წლისპროგნოზი 

 2023 

წლისპროგნოზი 

 2024 

წლისპროგნოზი 

ღონისძიებები  

 05 02 03  

 კაპიტალური 

დაბანდებები 

კულტურის სფეროში  
             34.9    

      

 05 02 04  

 რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეყწობა  

             40.0    

40.0 40.0 40.0 

 05 03  
 ახალგაზრდობის 

მხარდაჭერა  
             12.0    

12.0 13.0 15.0 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

სპორტულიცენტრისხელშეწყობა 

2021წლისდაფინანსებ

ა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

05 01 01 01 500 2075 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელი 

ა(ა)იპლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსპორტულიცენტრი 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური 

განვითარებასპორტულიცენტრიაერთიანებს 11სპორტულმიმართულებას, ესენია: 

თავისუფალიჭიდაობა (28 ბავშვი);ქართულიჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაულიჭიდაობა (35 

ბავშვი); რაგბი (45ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდისჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 

ბავშვი);ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) დაგოგონათაფეხბურთი (25 ბავშვი) და 

სპორტული ტანვარჯიში (20 ბავშვი).სულცენტრშისპორტისსახეობებსეუფლება370 ბავშვი, 

რომელთაცსამწვრთნელოპროცესიუტარდებათკვირაში5-ჯერ. 

სპორტულცენტრშიდასაქმებულიაჯამში75ადამიანი, მათშორის, 

30ტექნიკურიდა15ადმინისტრაციულიპერსონალიდა30მწვრთნელი. 

ცენტრისაღსაზრდელებიპერიოდულადგადიანსპორტულშეკრებებს,მონაწილეობასღებულობენსპორტ

ულშეჯიბრებეშიდატურნირებშიროგორცსაქართველოსმასშტაბითასევესაზღვარგარეთ. 

ქვეპროგრამისმიზანია: 

 - ხელიშეუწყოსმოზარდებშიჯანსაღიცხოვრებისწესისდამკვიდრებას; 

 - მეტიმოზარდისჩართვასსპორტში,რათანაკლებიდროდარჩეთქუჩისათვის; 

 - მუნიციპალიტეტისსპორტულიშედეგებისწარმოჩენაქვეყნისმასშტაბით. 

მოსალოდნელი

შედეგი 

სპორტულიცენტრიმთელიწლისმანძილზეფუნქციონირებსშეუფერხებლად; 

ყველამსურველიდაკმაყოფილებულიაცენტრისმომსახურებით; 

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიმოზარდებისათვისხემისაწვდომიასპორტულიწრეებითსარგებლობა; 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილებისალბათ

ობა (%/აღწერა) 

1 

სპორტულცენტრშიარსებული

სპორტისსახეობებისრაოდენო

ბა 

ფუნქციონირებსსპორ

ტის 11სახეობა 

2021წელსშენარჩუნებ

ულიიქნება 

11სპორტისსახეობა 

0% 

2 ბავშვებისრაოდენობა 370 სპორტსმენი 

2021წელსმინიმუმშენ

არჩუნდებაბავშვებისა

რსებულირაოდენობა 

5% - 

დამოკიდებულიამომ

ართვიანობაზე 

3 
სპორტულიღონიძიებებისრაო

დენობა 

2020წელსსკოლისაღს

აზრდელებმამონაწი

ლეობამიიღეს35-

მდესპორტულღონის

ძიებაში 

2021წელსსკოლოსაღს

აზრდელებიმონაწილ

ეობასმიიღებენარანაკ

ლებ80 

სპორტულღონისძიბა

ში 

5% 
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4 
სპორტულიშეკრებებისრაოდენ

ობა 

2020ჩატარდა 4 

სპორუტულიშეკრება 

2021წელსჩატარდებაა

რანაკლებ 4 შეკრება 
0% 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

სტადიონისფუნქციონირება 

2021წლისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინან

სება 

ათასლარში 

05 01 01 03 160.0 660.0 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ლანჩხუთისმინიციპალიტეტისმერიისსაფინანსოსამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

ქვეპროგრამისფარგლებშიხორციელდებალანჩხუთისსაფეხბურთოსტადიონისფუნქციონირებისხარჯე

ბისდაფინანსება. 

მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანთანხებისუბსიდიისსახითმიეცემამუნიციპალიურშპს „ლანჩხუთს“, 

რომელიცშემდგომახორციელებსსტადიონისმოვლა-პატრონობისღონისძიებებს. 

სუბსიდიისხარჯებიხმარდებაშპს-სთანამშრომელთახელფასების, 

სტადიონისკომუნალურიხარჯებისანაზღაურებას, ბიუჯეტთანანგარიშწორებას(ქონებისგადასახადი) 

დასტადიონისფუნქციონორებისათვისსხვააუცილებელხარჯებისდაფინანსებას. 

ქვეპროგრამისმიზანიაწლისნებისმიერპერიოდშილანჩხუთისსაფეხბურთოსტადიონისმზადყოფნისუ

ზრუნველყოფადაგეგმილიმატჩებისათვის 

მოსალოდნელი

შედეგი 
მუნიციპალურისაფეხბურთოსტადიონიშეუფერხებლადმასპინძლობსყველასპორტულღონისძიებას 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისმაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
ჩატარებულისაფეხბურ

თომატჩებისრაოდენობა 

2020წელშისტადიო

ნმაუმასპინძლასაფე

ხბურთომატჩებს 

2021წელსსტადიონიუ

მასპინძლებსყველაკა

ლენდარულ, 

საფეხბურთომატჩს 

10% - 

დამოკიდებულიალანჩხუთისს

აფეხბურთოკლუბისწარმატებუ

ლთამაშზე. 

ასევეშესაძლებელიაჩატარდეს

დაუგეგმავისპორტულიღონისძ

იება 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

ქალთა სპორტის განვითარება 

2021წლისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

05 01 01 04 130 565 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსაფინანსოსამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

პროგრამისფარგლებშიხორციელდებალანჩხუთისქალთასაფეხბურთოკლუბის 

„ლანჩხუთისლანჩხუთი“-სდაფინანსება. 

მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანთანხებისუბსიდიისსახითმიეცემამუნიციპალიურშპს 

„ლანჩხუთისლანჩხუთს“, საიდანაცხორციელდებაკლუბისხარჯებისდაფინანსება. 

სუბსიდიისხარჯებიხმარდებაფეხბურთელებისადამწვრთნელებისხელფასებს, 

შეკრებებსდასამწვრთნელოპროცესს,ეროვნულჩემპიონატშიმონაწილეობისთვისაუცილებელიხარჯებ

ისანაზღაურებასდაშპს-სადმინისტრაციულიპერსონალისხელფასს. 

პროგრამისმიზანიაქალთასაფერბურთოგუნდისწარმატებულიასპარეზობაეროვნულდაშემდგომსაერთ

აშორისოასპარეზზე 

მოსალოდნელი

შედეგი 
ეროვნულჩემპიონატშისაპრიზოადგილისდაკავება 
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შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# 
ინდიკატორისაღწერ

ა 

საბაზისომაჩვენებ

ელი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისმაჩვენე

ბელი (%/აღწერა) 

1 

წარმატებულითამაშ

იეროვნულჩემპიონა

ტში 

2020წელსქალთასაფე

ხბურთოგუნდილანჩ

ხუთისლანჩხუთი 

მონაწილეობს 

ჩემპიონთა ლიგის 

ჯგუფურ ეტაპზე 

მოსახვედრად 

2021წელსეროვნულოჩემ

პიონატშიგუნდიგეგმავს

არანაკლებსაუკეთესოსამ

ეულშიმოხვედრას 

ეროვნულჩემპიონატშიგ

უნდიდაიკავებსპირველ

, მე-2 ანმე-3 ადგილს 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

საფეხბურთო სკოლისხელშეწყობა 

2021წლისდაფინანსებ

ა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

05 01 01 05 240.0 980 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელი 

ა(ა)იპლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსაფეხბურთო სკოლა 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და 

ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში 

დასაქმებულია ჯამში 44 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 

20 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და 

ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. 

ქვეპროგრამისმიზანია: 

 - ხელიშეუწყოსმოზარდებშიჯანსაღიცხოვრებისწესისდამკვიდრებას; 

 - მეტიმოზარდისჩართვასსპორტში,რათანაკლებიდროდარჩეთქუჩისათვის; 

 - მუნიციპალიტეტისსპორტულიშედეგებისწარმოჩენაქვეყნისმასშტაბით. 

მოსალოდნელი

შედეგი 

სპორტულისკოლამთელიწლისმანძილზეფუნქციონირებსშეუფერხებლად; 

ყველამსურველიდაკმაყოფილებულიაცენტრისმომსახურებით; 

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიმოზარდებისათვისხელმისაწვდომიასპორტულიწრეებითსარგებლობა; 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილებისალბათ

ობა (%/აღწერა) 

1 
სკოლაშიარსებულიჯგუფების 

რაოდენობა 

ფუნქციონირებს6 

ჯგუფი 

2021წელსშენარჩუნებ

ულიიქნება6ჯგუფი 
0% 

2 ბავშვებისრაოდენობა 185სპორტსმენი 

2021წელსმინიმუმშენ

არჩუნდებაბავშვებისა

რსებულირაოდენობა 

5% - 

დამოკიდებულიამომ

ართვიანობაზე 

3 
სპორტულიღონიძიებებისრაო

დენობა 

2020წელსსკოლისაღს

აზრდელებმამონაწი

ლეობამიიღეს22-

მდესპორტულღონის

ძიებაში 

2021წელსსკოლოსაღს

აზრდელებიმონაწილ

ეობასმიიღებენარანაკ

ლებ65 

სპორულღონისძიბაშ

ი 

5% 

4 
სპორტულიშეკრებებისრაოდენ

ობა 

2020ჩატარდა2სპორუ

ტულიშეკრება 

2020წელსჩატარდებაა

რანაკლებ 4 შეკრება 
0% 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

სპორტული ღონისძიებები 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

05 01 02 33.5 109.5 
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ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, კულტურის, 

სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

პროგრმის ფარგლებში ხორციელდება: 

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების 

ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი 

საჩუქრებით;  

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო 

(I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა 

და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; 

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით 

მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; 

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში 

დახმარება; 

    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც 

მონაწილეობას ღებულობენ ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. 

    პროგრამის მიზანია: 

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; 

წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება 

მოსალოდნელი

შედეგი 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეჩატარებულიასხვადასხვასპორტულიღონისძიბები, მათშორის: 

სასკოლოსპორტულიოლიმპიადა, სპორტიბარიერებისგარეშე, ევროპისსპორტისკვირეულიდასხვა; 

ფულადიდაფასიანისაჩუქრებითდაჯილდოებულიაახალგაზრდაწარმატებულიდაღვაწლმოსილივეტე

რანისპორტსმენები 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

N ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებისალბა

თობა (%/აღწერა) 

1 
სპორტულიღონისძიებ

ებისრაოდენობა 

2020წელსჩატარდა25-

მდესხვადასხვასპორტ

ულიღონისძიება 

2021წელსდაგეგმილ

იაარანაკლებ 

30სპორტულიღონი

სძიება 

5% - 

დამოკიდებულიამ

ომართვიანებაზედა

ფინანსურრესურსებ

ზე 

2 

დაჯილდოებულიდაწ

ახალისებულისპორტს

მენები 

2020წელსდაჯილდოვ

დასპორტულაქტივობე

ბშიმონაწილე100-

მდეპირი. 

2021წელსწინასწარი

ვარაუდითდასაჯი

ლდოებელისპორტს

მენებისდამწვრთნე

ლებისრაოდენობაგა

იზრდება50% ით. 

5% - 

დამკიდებულიასპო

ტსმენებისმიერმიღწ

ეულშედეგებზე 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების 

ხელშეწყობა 

2021წლისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

05 02 01 01 860 3480 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისკულტურისდაწესებულებათაგაერთიანება 
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ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

ქვეპროგრამისფარგლებშიფინანსდებალანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოქმედი 4 

კულტურისსახლი, 5 მუნიციპალურიმუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკადაე. 

ნინოშვილისსახელობისსახალხოთეატრი. 

კულტურისსახლებშიგაერთიანებულიასხვადასხვამიმართულებები, ქორეოგრაფიულიწრეები, 

ფოლკლორულიანსამბლები, ბავშვთასაესტრადოწრეები. 

ამწრეებისსწავლებისპროგრამებშიმონაწილეობს 400 

აღსაზრდელი,ფოლკლორულისიმღერისადაცეკვისანსამბლებშიჩართულია 100-მდემონაწილე. 

მუნიციპალურმუზეუმებშიდღეისმდგომარეობითგანთავსებულია 19000 ექსპონატი. 

წლისგანმავლობაშივიზიტორთარაოდენობასაშუალოდშეადგენს 2000-ს.  

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაშიწიგნისფონდიშეადგენს 112000 ერთეულს. 

ბიბლიოთეკებისმომსახურებითსარგებლობსმუნიციპალიტეტისდაახლობით 2000 მოსახლე.  

მუნიციპალიტეტშიფუნქციონირებსე. 

ნინოშვილისსახელობისსახალხოთეატრიდამასთანარსებულითოჯინებისთეატრი. 2018 

წელსთეატრშიგაიმართა 1 დრამატულისპექტაკლისპრემიერა, 

აღდგადაგანახლდაწინაწლებშიდადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინებისთეატრშიდაიდგა 2 

ახალიწამოდგენა,თოჯინებისთეატრიასევეახორციელებსგასვლითწარმოდგენებს.  

მუნიციპალიტეტისკულტურისდაწესებულებათაგაერთიანებისხელშეწყობისქვეპროგრამისმიზანია: 

მოსახლეობაშიტრადიციულიკულტურისპოპულარიზაცია, შემოქმედებითიუნარებისგანვითარება; 

თეატრალურისფეროსადმი, 

ბიბლიოთეკებისადამუზეუმებისადმიმოსახლეობისდაინტერესებისზრდადაჩართულობისგაზრდა 

მოსალოდნელი

შედეგი 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოქმედიკულტურისდაწესებულებებიფუნქციონირებენშეუფერხებ

ლად. 

კულტურისსახლებისმიერსრულადარისდაკმაყოფილებულიქორეოგრაფიულ,ფოლკლორულდასაესტ

რადოწრეებზემუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიბავშვებისადამოზარდებისმოთხოვნა. 

თეატრებშიიდგმებასპექტაკლები. 

ბიბლიოთეკებიდამუზეუმებისაკუთარიმომსახურებასსთავაზობენმსურველებს. ა(ა)იპ-

ისადმინისტრაციულიპერსონალიუზრუნველყოფილიასამუშაოპირობებით (ხელფასიდასხვა) 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებელ

ი 

ცდომილებისმა

ჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

მაყურებელთარაოდენ

ობათეატრალურწარმო

დგენებზე 

2020წელსმაყურებელთ

არაოდენობაშეადგენდა

დაახლოებით300 კაცს 

2021წელსიგეგმებაწარმოდგ

ენებისგამართვა1500მაყურე

ბლისათვის 

20% 

2 

თეატრებისმიერდადგ

უმულისპექტაკლებისრ

აოდენობა 

2020წელსგანხორციელ

და 1 ახალისპექტაკლი 

2021წელსიგეგმება 2 

ახალისპექტაკლისდადგმა. 

გაგრძელდებაძველისპექტა

კლებისმაყურებლისათვისწ

არდგენა 

0% 

3 

კულტურისსახლებისბ

ენეფიციარიბავშვებისრ

აოდენობა 

2020წელსჯამშიკულტ

ურისსახლებისმომსახ

ურებითსარგებლობდა

აღსაზრდელები 

2021განახლდება როგორც 

საესტრადო ისე 

ფოლკლორული წრეები და 

ისარგებლებს 400 

აღსაზრდელი 

20% - 

მოსახლეობისსოც

ილაურიმდგომარ

ეობა 

4 

მუზეუმებისადაბიბლი

ოთეკებისმომსახურები

თმოსარგებლემოსახლე

ობისრაოდენობა 

2020წელსჯამშიმუზ

ეუმებისადაბიბლიო

თეკებისმომსახურებ

ითისარგებლა200მო

სახლემ 

2021წელსიგეგმება 

არსებული2000 

კონტინგენტის 

მომსახურება 

20% - 

მოსახლეობისს

ოცილაურიმდგ

ომარეობა 

 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 25 
 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 

2021წლისდაფინან

სება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

05 02 01 02 320 1310 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსახელოვნებოსკოლათაგაერთიანება 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

ქვეპროგრამისფარგლებშიფინანსდებალანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოქმედიდაწყები

თისამუსიკოგანათლების 2 დადაწყებითისამხატვროგანთლების 1 სკოლა. 

სამუსიკოსკოლებშიგაერთიანებულიასაფორტეპიანო,თეორიული, ვიოლინოს, ხალხურისაკრავების, 

კლასიკურიგიტარისდასხვამიმართულებები. 

სამუსიკოსკოლებშიდაწყებითსამუსიკოგანათლებასიღებსლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრები 

319 ბავშვი. სკოლებშიდასაქმებულთარაოდენობაშეადგენს 

(ადმინისტრაციულიპერსონალიდაპედაგეგები) 39 თანამშრომელს. 

სამხატვროსკოლაშიბავშვებიეუფლებიანფერწერას,ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას,გობელენს, 

ვიტრაჟსდახატწერას. 

სამხატვროსკოლაშიდაწყებითსამხატვროგანათლებასიღებსმუნიციპალიტეტშიმცხოვრები 150ბავშვი. 

სკოლაშისულდასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათშორის, 15 პედაგოგი. 

პროგრამისფარგლებშიასევეფინანსდებაა(ა)იპ -

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსახელოვნებოსკოლათაგაერთიანებისმიმდინარეხარჯები 

(ადმინისტრაციულიპერსონალისხელფასი) 

სახელოვნებოგანათლებისხელშეწყობისქვეპროგრამისმიზანია: 

შემოქმედებითიმიდრეკილებისგანვითარებისადაკულტურულიმემკვიდრეობისშესწავლისათვისშესა

ბამისიპირობებისშექმნა; 

განსაკუთრებულიმუსიკალურინიჭითდაჯილდოვებულიმოსწავლეებისგამოვლენა; სიმღერის, 

ფოლკლორის, სხვადასხვაინსტრუმენტებზეშემსწავლელიწრეებიჩამოყალიბდება; 

კულტურულიღონისძიებებისჩატარებამუნიციპალიტეტისმთელსტერიტორიაზე; ფასიანი, 

საქველმოქმედოღონისძიებებისმოწყობა; მონაწილეობისმიღებაფესტივალებში, 

კონკურსებში,ფორუმებშიროგორცსაქართელოშიისესაზღვარგარეთ. 

მოსალოდნელი

შედეგი 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემოქმედისამუსიკოსკოლებიდასამხატვროსკოლაწლისგანმავლობაშ

იფუნქციონირებენშეუფერხებლად.სრულადარისდაკმაყოფილებულისამხატვროდასამუსიკოდაწყები

თგანათლებაზემუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიბავშვებისადამოზარდებისმოთხოვნა. 

სკოლებისაღსაზრდელებიმონაწილეობენმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეჩატარებულკულტურულ

ღონისძიებებში, ასევექვეყნისმასშტაბითჩატარებულკონკურსებსადაფესტივალებში 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისმაჩ

ვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

სამუსიკოდასამხატვრ

ოსკოლებისმიერმუნიც

იპალიტეტისტერიტო

რიაზეჩატარებულიკუ

ლტურულიღონისძიებ

ებშიმონაწილეობა 

2020წელსსკოლისმოსწ

ავლეებმამონაწილეობა

მიიღესარანაკლებ5ღო

ნისძიებაში 

2021წელსიგეგმებაარანაკლ

ებ 15 

ღონისძიებაშიმონაწილეობ

ისმიღება 

10% 
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2 

სამუსიკოდასამხატვრ

ოსკოლებისბენეფიცია

რებისრაოდენობა 

2020წელსჯამშისამუსი

კოდასამხატვროსკოლ

ებშიდაწყებითსამუსიკ

ოდასამხატვროგანათ

ლებასიღებს 469 

ბავშვი 

2021წელსგაზრდილიმოთხ

ოვნისგათვალისწინებითმ

ოსალოდნელიაბავშვებისრ

აოდენობისზრდა 500 

აღსაზრდელამდე 

5% - 

გაზრდილიმოთხო

ვნისშესაბამისად 

3 

სამუსიკოსკოლებისმი

ერფესტივალებშიმონა

წილეობა 

2020წელსსამუსიკოსკო

ლებისმოსწავლეებმამ

ონაწილეობამიიღეს1ფ

ესტივალში 

2021წელსიგეგმებაარანაკლ

ებ 5 

ფესტივალშიმონაწილეობი

სმიღება 

10% - 

დამოკიდებულიამ

ოწვევებისრაოდენ

ობაზე 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

კულტურის ღონისძიებები 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

05 02 02 24 100 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიის, განათლების,კულტურის, 

სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე 

ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-

შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; 

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და 

ახალგაზრდების წახალისებას; 

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; 

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით 

ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. 

მოსალოდნელი

შედეგი 

ქვეპროგრამისგანხორციელებისშედეგადშესაძლებელიიქნებამასობრივიღონისძიებებისორგანიზება, 

მუნიციპალიტეტისტურისტულიპოტენციალისზრდა, 

ადგილობრივიშემოქმედებითიჯგუფებისპოპულარიზაციადამოსახლეობისკულტურულცხოვრებაშიჩ

ართულობისზრდა; 

კულტურულიმემკვიდრეობისშენარჩუნება, პატივისცემადაგანვითარება; 

პროგრამისგანხორციელებისშედეგადმოხდებაკულტურისსფეროშიმოღვაწეადამიანებისშემოქმედები

სწარმოჩენა, შედეგადგაიზრდებაშემოქმედებითსფეროშიმოღვაწეადამიანებისმოტივაცია. 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

] ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვ

ენებელი 

ცდომილებისა

ლბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

კულტურის სფეროს 

განვითარება და 

მოქალაქეების ჩართულობა 

კულტურის სფეროში 

ჩართული და მისით 

დაინტერესებული 

მოქალაქეების 

რაოდენობა 

გაზრდილია 

კულტურის 

სფეროს მიმართ 

დაინტერესებადა 

მოქალაქეების 

ჩართულობა 

კულტურულ 

სფეროში 

5% 

2 

კულტურის სფეროში მოღვაწე 

ადამიანების და ამ სფეროში 

წარმატებების წახალისების 

კულტურის სფეროში 

მოღვაწე ადამიანების 

და ამ სფეროში 

გაზრდილია 

წახალისებული 

ადამიანების 

5% 
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რაოდენობა წარმატებების 

წახალისების 

რაოდენობის ზრდა 

რაოდენობა 

3 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

პოპულარიზაცია 

კულტურული 

მემკვიდრეობისადმი 

დაინტერესების  

ზრდა 

გაზრდილია 

კულტურული 

მემკვიდრეობისა

დმი 

დაინტერესება 

5% 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 

კოდი 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

2021წლისდაფინანსებ

ა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

05 03 12 52,0 

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისგანათლების, კულტურის, 

სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახური 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: 

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; 

     დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

საქართველოში;  

ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით; 

   პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი 

სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და 

შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, 

ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო 

ჯგუფების ხელშეწყობა.   

მოსალოდნელი

შედეგი 

შშმპირებისსაზოგადოებაშიჩართვისხელშეწყობა; 

მუნიციპალიტეტისმერიაშიწარმოდგენილიპროექტებისდაფინანსება, 

რომლებიცდაკავშირებულიაახალგაზრდულპოლიტიკასთან 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმა

ჩვენებელი 

ცდომილები

სალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
ჩატარებულიღონისძიებებ

ისრაოდენობა 

2020 წელს დაფინანსდა 6 

ახალგაზრდული პროექტი 

2021წელსგაიზ

რდება 

პროექტების 

დაფინანსების 

მაჩვებელი 10 

%-ით 

5% 

 

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული 

რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა 

დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
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მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 

პროგრამ

ულიკო

დი 

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2020 

წლისპ

როექტ

ი 

 2021 

წლისპ

როგნო

ზი 

 2022 

წლისპ

როგნო

ზი 

 2023 

წლისპ

როგნო

ზი 

 06 00  ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა 
         

723.8    
            

719.8    
            

748.2    
            

781.7    

 06 01  ჯანმრთელობისდაცვა 
            

147.0    
               

125.0    
               

125.0    
               

125.0    

 06 01 
01  

საზოგადოებრივიჯანმრთელობისადაუსაფრთხოგარემოსუ

ზრუნველყოფა 

            
147.0    

125 125 125 

 06 01 
02  

ჯანდაცვისობიექტებისრეაბილიტაცია 
                 
-      

      

 06 02  სოციალურიდაცვა 
            

576.8    
               

594.8    
               

623.2    
               

656.7    

 06 02 
01  

ბიკარბონატულიჰემოდიალეზით-

თირკმლისქრონიკულიუკმარისობითდაავადებულთასამე

დიცინოდაწესებულებაშიტრანსპორტირებისხარჯი 

             
38.8    

39.8 39.8 39.8 

 06 02 
02  

მრავალშვილიანიოჯახებისდახმარებისპროგრამა 
             

36.0    
36.1 37.5 39 

 06 02 
03  

სამკურნალოდასაოპერაციოხარჯებითდახმარებისპროგრამ

ა 

             
92.0    

100 110 115 

 06 02 
04  

ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსებისპროგრამა"  
             

13.0    
13 13 13 

 06 02 
05  

მოსწავლეთატრანსპორტირებისმომსახურებისპროგრამა 
               

7.6    
7.6 7.6 7.6 

 06 02 
06  

მზრუნველობამოკლებულთაუფასოკვებითუზრუნველყოფ

ა 

             
90.0    

90 100 120 

 06 02 
07  

იძულებითგადაადგილებულპირთადახმარებისპროგრამა 
             

15.3    
16 17 18 

 06 02 
08  

ომისმონაწილევეტერანებისადამათიოჯახებისდახმარებისპ

როგრამა 
             

56.6    
58 58 58 

 06 02 
09  

მძიმესაცხოვრებელპირობებშიმყოფიოჯახებისდროებითით

ავშესაფრითუზრუნველყოფისპროგრამა 

             
67.0    

70 70 70 

 06 02 
10  

 ,,გამარჯვებულქალთაკლუბის" 

სარეაბილიტაციოპროგრამა"  

             
37.2    

40 40 42 

 06 02 
11  

 100 დამეტიწლისხანდაზმულპირთადახმარებისპროგრამა 
               

1.5    
2 2 2 

 06 02 
12  

მძიმესაცხოვრებელპირობებში, 

უბედურიშემთხვევისადასტიქიურიმოვლენებისშედეგადდ

აზარალებულიოჯახებისათვისერთჯერადიდახმარებისპრო

გრამა 

             
50.0    

50 55 58 

 06 02 
13  

უპატრონომიცვალებულთასარიტუალომომსახურებისპროგ

რამა 
               

2.5    
2.5 2.5 2.5 

 06 02 
14  

ერთჯერადისოციალურიდახმარებისპროგრამა 
             

19.5    
20 21 22 
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პროგრამ

ულიკო

დი 

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2020 

წლისპ

როექტ

ი 

 2021 

წლისპ

როგნო

ზი 

 2022 

წლისპ

როგნო

ზი 

 2023 

წლისპ

როგნო

ზი 

 06 02 
15  

მედიკამენტისშეძენაზედახმარებისპროგრამა 
             

15.0    
15 15 15 

 06 02  
16  

შშმპირისსტატუსისმქონებენეფიციართასარეაბილიტაციოკ

ურსისდაფინანსებისპროგრამა 

               
9.8    

9.8 9.8 9.8 

 06 02 
17  

ბავშვთაადრეულიგანვითარებისხელშეწყობისადა 

ბავშვთარეაბილიტაცია/აბილიტაციისქვეპროგრამით 

მოსარგებლეშშმბავშვებისდამათითანმხლებიპირების 

ტრანსპორტირებისდაფინანსებისპროგრამა 

                    
25.0    

25 25 25 

 

პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 
საზოგადოებრივიჯანმრთელობისადაუსაფრთხოგარემ

ოსუზრუნველყოფა 

2020წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2020-2023 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 01 01 147 592 

პროგრამისგანმა

ხორციელებელი 
ა.ა.ი.პლანჩხუთისსაზოგადოებრივიჯანდაცვისცენტრი 

პროგრამისაღწე

რა 

მუნიციპალიტეტისსაზოგადოებრივიჯანდაცვისსისტემისწინაშემდგარიამოცანებისშესრულებაარსებ

ულირეალობებისადმიმიდგომებისახლებურადგააზრებასდარადიკალურგარდაქმნებსითხოვს.საზოგ

ადოებრივიჯანდაცვისპრობლემათაგადაჭრამოსახლეობისმომსახურებისმრავალფეროვნებაში, 

არსებულპირობებთანადაპტირებაში, 

ჯანმრთელობისათვისმოსალოდნელისაფრთხეებისადარისკებისთავიდანაცილებაშიმდგომარეობს.თვ

ითმმართველიერთეულებისუფლებამოსილებებისაზოგადოებრივიჯანმრთელობისსფეროშიარის: ა) 

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოდაწესებულებებშისანიტარიულიდაჰიგიენურინორმებისდაცვისზედამხედველობა; ბ) 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაავადებებისგავრცელებისპრევენციისმიზნითდერატიზაციის, 

დეზინსექციისადადეზინფექციისღონისძიებათაორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, 

სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოდაწესებულებებშიპრევენციულიღონისძიებებისგანხორციელებისხელშეწყობა; დ) 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანთავსებულსაზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესებულებებშისა

ნიტარიულინორმებისდაცვისზედამხედველობა, მათშორის, 

საზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესებულებებშიესთეტიკურიდაკოსმეტიკურიპროცედურებისგანმ

ახორციელებელდაწესებულებებშიინფექციებისპრევენციისადაკონტროლისსანიტარიულინორმების

დავისკონტროლი; 

ე)პროფილაქტიკურიაცრებისეროვნულიკალენდრითგანსაზღვრულიიმუნოპროფილაქტიკისათვისსაქ

ართველოსშრომის, 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსმიერმიწოდებულიმასალებისმიღების, 

შენახვისადაგანაწილებისუზრუნველყოფასამედიცინომომსახურებისმიმწოდებლებისათვის;ვ) 

პრევენციულიდაეპიდემიოლოგიურიკონტროლისღონისძიებებისგატარებაეპიდსაშიშროებისას; ზ) 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეპირველადიეპიდკვლევისხელშეწყობა; თ) 

„ტუბერკულოზისკონტროლისშესახებ“საქართველოსკანონითმათთვისგანსაზღვრულიუფლებამოსი

ლებებისგანხორციელება. 

პროგრამაშედგებაშემდეგიქვეპროგრამებისაგან: 

1 ეპიდზედამხედველობა (მათშორისტუბერკულოზისკონტროლისპროგრამა) 

(მალარიისადაპარაზიტოლოგიურდაავადებათაკონტროლი) 

2 იმუნიზაციია. 
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3 ცხოვრებისჯანსაღიწესისგანვითარებისხელშეწყობა 

4 

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანთავსებულსაზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესებულებებშისა

ნიტარიულინორმებისდაცვისზედამხედველობა. 

პროგრამისმიზა

ნი 

მეთვალყურეობამუნიციპალიტეტისმოსახლეობისჯანმრთელობაზე, 

ჯანმრთელობისრისკებისადასაგანგებოსიტუაციებისმონიტორინგიდარეაგირება; 

მოსალოდნელი

შედეგი 
მოსახლეობისჯანმრთელობისშენარჩუნებადასაგანგებოსიტუაციებისლოკალიზება 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვ

ენებელი 

მიზნობრივიმ

აჩვენებელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

შესაძლორისკი 

1 

ა მალარიისდიაგნოსტიკა 120 115 10% 

დაავადებისსაზღვა

რგარეთიდანშესაძ

ლოშემოტანა 

ბ 
მალარიისსადეზინფექციო

ღონისძიებები 
720000 კვმ 750000 5%   

გ ინფექციურიდაავადებები 2265 2600 10% 
ახალიინფექციებისგავ

რცელება 

2 

ა 
იმუნიზაციისღინისძიებები 

(ბავშვთაგეგმიურიაცრები) 
4369 5020 5% 

აცრისშემდგომგანვით

არებულიარასასურვე

ლიმოვლენები 

ბ 
იმუნიზაციისღინისძიებები 

(გრიპისვაქცინაცია) 
170 200 5% 

აცრისშემდგომგანვით

არებულიარასასურვე

ლიმოვლენები 

გ 
იმუნიზაციისღინისძიებები 

(ანტირაბიული) 
448 500 5% 

აცრისშემდგომგანვით

არებულიარასასურვე

ლიმოვლენები 

3 
ცხოვრებისჯანსაღიწესისდაუნა

რჩვევებისდამკვიდრება 

(ლექციასაუბრები) 

100 120 5%   

4 

მუნიციპალიტეტისტერიტორია

ზეარსებულობიექტებშისანიტა

რულინორმებისზედამხედველ

ობა 

148 170 5% 
შესაძლოგართულებებ

ი 

 

სოციალური დაცვა 
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პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების 

უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით 

უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი 

ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი ბიკარბონატულიჰემოდიალიზი-

თირკმლისქრონიკულიუკმარისობითდაავადებულთასამ

ედიცინოდაწესებულებაშიტრანსპორტირებისდაფინანსე

ბისპროგრამა 

2021წლისდაფინანსებ

ა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

06 02 01 38,8 158,2 

პროგრამისგანმ

ახორციელებელ

ისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწე

რადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულითირკმლისუკმარისობითდაავადებ

ულთათვისსატრანსპორტოხარჯისგამოყოფაპროგრამულიდიალიზისჩასატარებლადკვირაშისამჯერ, 

2019წლისმაჩვენებლითპროგრამითსარგებლობდა24ბენეფიციარი (144 ლარითითობენეფიციარზე). 

მოსალოდნელი

შედეგი 

დაავადებულთასასიცოცხლომნიშვნელობისმკურნალობისჩატარებისხელშეწყობა. 

ბენეფიციარებისჯანმრთელობისმდგომარეობისსტაბილიზაცია. 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილები

სალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენე

ფიციართარაოდენობა 

2020წელსპროგრამითსარგ

ებლობდა 24ბენეფიციარი 

2021წელსისარგებლებ

ს 25ბენეფიციარი 
5% 

 

პროგრამისდასახელ

ება 

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების 

პროგრამა 

2021წლისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსებ

ა 

ათასლარში 

06 02 02 42 181 

პროგრამისგანმახორ

ციელებელისამსახუ

რი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერადა

მიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმრავალშვილიანიოჯახებირომელთაცჰყავთ 4 

დამეტი 18 

წლამდეასაკისშვილი,ყოველთვიურადთითოეულბავშვზემიიღებენ35ლარს.პროგრამითისარგებ

ლებსისოჯახებირომლებიცარარიანსოციალურიშემწეობისმიმღები. 

პროგრამისმიზანიამრავალშვილიანიოჯახებისფინანსურიხელშეწყობა. 

მოსალოდნელიშედე

გი 

მრავალშვილიანიოჯახებისმატერიალურიმდგომარეობისგაუმჯობესება. კერძოდ, 

პროგრამითშესაძლებელიიქნებაყოველწლიურად 

28მრავალშვილიანიოჯახისფინანსურიდახმარება 

შედეგისშეფასებისინ

დიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილები

სალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებ

ენეფიციართარაოდენობა 

2020წელსპროგრამითსა

რგებლობდა27ბენეფიცი

არი 

2021წელსისარგებლე

ბს28ბენეფიციარი 
2% 
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პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
სამკურნალო და საოპერაციო 

ხარჯებით დახმარების  პროგრამა 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

06 02 03 100 425 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულბენეფიციარებს, 

რომელთაცესაჭიროებაოპერაციულიჩარევაანქიმიოთერაპიისკურსისთადაფინანსებადასადაზღვევო

სმიერარუნაზღაურდება, ანმკურნალობისთანხაუნაზღაურდებანაწილობრივ, 

სამედიცინოდაწესებულებისანგარიშზეჩაერიცხებაწარმოდგენილიღირებულების 50%, 

მაგრამარაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. 

ასევეშეჭირვებულიმოქალაქეებისგადაუდებელისამედიცინოდახმარებისსადაზღვევოპროგრამითდა

უფინანსებელითანხისთანადაფინანსება 50%-მაგრამარაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. 

პროგრამითისარგებლებენ 0-დან 150 000-ისარეიტინგოქულისმქონებენეფიციარები. 

მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევის დაფინანსება მაგნიტო რეზონანსული 

ტომოგრაფიების და კომპიუტერული ტომოგრაფიების თანადაფინანსება-50 %. სამედიცინო 

დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, კვლევებით 

ისარგებლებენ 0-დან 130 000  სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. 

შენიშვნა: ისეთგანსაკუთრებულშემთხვევებში, როგორიცაასასწრაფო (გადაუდებელი) 

სამედიცინოოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიისთანადაფინანსება,  

უნაღდოანგარიშსწორებით (ინვოისითწარმოდგენილიასანაზღაურებელითანხაარაუმეტეს 400 

ლარისა) - რომელიცარჯდებამერიისთანადაფინანსებისპროგრამაში, 

მერისინდივიდუალურიადმინისტრაციულისამართლებრივიაქტითშესაძლებელიაგანხორციელდეს

სარეიტინგოქულისწარმოდგენისგარეშეც. 

ადმინისტრაციულერთეულშიმერისწარმომადგენლისადასაკრებულოსწევრისშუამდგომლობისსაფ

უძველზე. 

   2020წლისმაჩვენებლითპროგრამითისარგებლა347ბენეფიციარმა. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

პროგრამითმოსარგებლებენეფიციარებისჯანმრთელობისმდგომარეობისგაუმჯობესებისათვის 

ფინანსური ხელშეწყობა.პროგრამა გატვლილია 400 ბენეფიციარზე 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# 
ინდიკატორისაღწერ

ა 

საბაზისომა

ჩვენებელი 

მიზნობრივიმაჩ

ვენებელი 
ცდომილებისალბათობა (%/აღწერა) 

 

პროგრამითმოსარგე

ბლებენეფიციართარ

აოდენობა 

პროგრამი

თსარგებლ

ობდა347 

ბენეფიცია

რი 

2021წელსპროგ

რამითისარგებ

ლებს400 

ბენეფიციარი 

10% - 

შეუძლებელიაზუსტიგათლისგაკეთებ

ა. 

პროგრამაზეგაიზარდამოთხოვნადაშე

საბამისადგაზრდილიაპროგრამისმიზ

ნობრივიმაჩვენებელი 

 

პროგრამისდასახელება 
კოდი 

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" 

თანადაფინანსების პროგრამა 

2021წლისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინან

სება 

ათასლარში 

06 02 04 13,0 52,0 

პროგრამისგანმახორცი

ელებელისამსახური 
ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 33 
 

პროგრამისაღწერადამი

ზანი 

ქვეყანაშიშემუშავდადამუშაობსსიღატაკისზღვარსქვემოთმყოფიბავშვებისათვის 

"სოციალურირეაბილიტაციისადა 

ბავშვზეზრუნვისსახელმწიფოპროგრამა“.ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშიამმიზნითდაფუძნებ

ულიაარასამთავრობოორგანიზაცია,სარეაბილიტაციოცენტრი "იავნანა".  

პროგრამასერთიმხრივაფინანსებსცენტრალურიბიუჯეტი, 

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროვაუჩერულიპრინციპით. 

ცენტრსდამატებითესაჭიროებაკომუნალურიდამიმდინარეხარჯებისდაფინანსება. 

პროგრამისფარგლებშიდაფინასებულიიქნებაელექტრო-ენერგიის, 

ბუნებრივიაირისდაწყლისგადასახადები, 

დაფინასდებაცენტრისათვისყოველთვიურადჰიგიენისადაყოველთვიურიმოხმარებისსაგნების

ღირებულება. ცენტრშიირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებულიბავშვი. 

მოსალოდნელიშედეგი 
ყოველწლიურად სოციალურადდაუცველი 24 ბავშვისფსიქო-

სოციალურირეაბილიტაციისხელშეწობა 

შედეგისშეფასებისინ

დიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილებისალბ

ათობა (%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებე

ნეფიციართრაოდენობა 

2020წელსპროგრამი

თსარგებლობდა 24 

ბავშვი 

2021წელსისარგებლე

ბს 24 ბენეფიციარი 
5% 

 

პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა 

2021წლისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

06 02 05 14.6 59,6 

პროგრამისგანმ

ახორციელებელ

ისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწე

რადამიზანი 

პროგრამისფარგლებშიმუნიციპალიტეტისმიერხორციელდებალანჩხუთისმუნიციპალიტეტისსოფლებ

შიმცხოვრებიმოსწავლეებისტრანსპორტირებასასულიეროგიმნაზიამდედაუკან, 

ვინაიდანაღნიშნულტერიტორიაზეარფუნქციონირებსსამგზავროტრანსპორტი. 

აღნიშნულიპროგრამითსარგებლობსერთისკოლა (სასულიეროგიმნაზია. სულ 44 მოსწავლე). 

მოსალოდნელი

შედეგი 

მოსწავლეებისტრანსპორტითხელშეწყობა.პროგრამახელსუწყობსბავშვებისჯანმრთლობასადაგანათლ

ებისსრულფასოვნადმიღებას.ყოველწლიურადპროგრამითშესაძლებელიიქნება -44 

მოსწავლისდახმარება. 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილებისალ

ბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართრაოდენობა 

2020წელსპროგრამითსარგ

ებლობდა44ბენეფიციარი 

2021წელსისარგებლე

ბს 44 ბენეფიციარი 
2% 

 

პროგრამისდასა

ხელება 

კოდი 
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 

2021წლისდაფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსება 

ათასლარში 

06 02 06 120 515,0 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 34 
 

პროგრამისგანმ

ახორციელებელ

ისამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწე

რადამიზანი 

ქლანჩხუთისადმინისტრაციულერთეულშირეგისტრირებულიუკიდურესადშეჭირვებულიმოხუცების

ადაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთადღეშიერთჯერადადკვებაუფასოსასადილოშიდამუნიც

იპალიტეტისსხვადასხვაადმინისტრაციულერთეულებშიბენეფიციართათვისკვირაშიორჯერსაკვებისმ

იწოდებაოჯახში.სარეიტინგო ქულა 65000 -ის ჩათვლით 

მოსალოდნელი

შედეგი 

უკიდურესადშეჭირვებულიმოხუცებისადაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაკვებისხელმის

აწვდომობაზემდგომარეობისგაუმჯობესებაპროგრამითშესაძლებელიიქნება 115 

ბენეფიციარისკვებითუზრუნველყოფა 

შედეგისშეფასე

ბისინდიკატორ

ი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისალბათობ

ა (%/აღწერა) 

1 

პროგრამითმოსარგებ

ლებენეფიციართრაო

დენობა 

2020წელსპროგრამითსა

რგებლობდა105ბენეფიც

იარი 

2021წელსისარგებლებს 

115 ბენეფიციარი 
2% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დახმარების  პროგრამა 

2021წლისდაფინან

სება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 02 07 15,3 66,3 

პროგრამისგანმა

ხორციელებელი

სამსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, 

ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 59 ოჯახი (192 დევნილი). 

მოსალოდნელიშ

ედეგი 
დევნილთაოჯახებისფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად 

შედეგისშეფასებ

ისინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებ

ელი 

მიზნობრივიმაჩვენ

ებელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამითმოსარგებლე

ბენეფიციართარაოდენო

ბა 

პროგრამითსარგებ

ლობდა 59 ოჯახი 

2021წელსისარგებ

ლებს  59 ოჯახი 
5% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების 

პროგრამა 

2021წლისდა

ფინანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფი

ნანსება 

ათასლარში 

06 02 08 56,6 230,6 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 
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პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის 

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის 

დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 

(ორასოrმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის 

ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით  (თითოეულს 500 ლარის 

ოდენობით დღეის მდგომარეობით არის 3 ბენეფიციარი).  საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის 

დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 

ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  300 ლარით დახმარება 

(15 ვეტერანი სულ 4 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის 

შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო 

მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით 

დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით 

დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 მსოფიო ომის მონაწილეთათვის 

ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (4 ვეტერანი). დედის დღესთან  3  მარტთან 

დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 200 ლარით (15 ვეტერანის დედა  

3000 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა 

და  წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით 

შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების 

ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ვეტერანებისადამათიოჯახებისთანადგომა. 

მათისაყოფაცხოვრებოპირობებისგაუმჯობესება.პროგრამითშესაძლებელიიქნებაყოველწლიურ

ად 80 ოჯახისდახმარება. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენ

ებელი 

ცდომილებ

ისალბათო

ბა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენე

ფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებ

ლობდა 80 

ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსის

არგებლებს 85 

ბენეფიციარი 

2% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

პროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

06 02 09 67,0       277 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან 

დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 100 

(ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 36 
 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე 

ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი 

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის 

დახმარება. 

შედეგისშეფას

ებისინდიკატ

ორი 

# 
ინდიკატორისაღწერ

ა 

საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენ

ებელი 

ცდომილებისა

ლბათობა 

(%/აღწერა) 

1 

პროგრამითმოსარ

გებლებენეფიციარ

თარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლობ

და59ბენეფიციარი 
მიმდინარეწელსისარგე

ბლებს 60 ბენეფიციარი 
15% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს 

სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა, 
 

2021წლისდაფი

ნანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

06 02 10 37,2 159,2 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

განსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭებანაადრევეტაპზეკიბოსდიაგნოზითნაოპერაციებიქალების

მხარდაჭერასმათიშემდგომირეაბილიტაციისმიზნით. 

პროგრამაითვალისწინებსსამედიცინოკვლევებსკლუბისწევრიქალბატონებისათვის, 

სარეაბილიტაციოვარჯიშებისტრეინინგს, ფსიქოლოგიურტრეინინგს,  

მონაწილეობასსხვადასხვაკულტურულიღონისძიებებში.  გასულწელსპროგრამითისარგებლა 30 

კლუბისწევრმა.  სამედიცინოკვლევებითისარგებლა28 ბენეფიციარმა; 

სარეაბილიტაციოვარჯიშებიჩაიტარა30 ბენეფიციარმა. ფსიქოლოგისმომსახურეობაჩაიტარა 30 

ბენეფიციარმა. პრესოთერაპიისმურნალობაჩაიტარა 24 ბენეფიციარმა. 

კლუბისწევრიქალბატონებიაქტიურადიყვნენჩართული  2020 

წლისდაგეგმილკულტურულღონისძიებებშიპროგრამისმიზანსწარმოადგენსლანჩხუთისმუნიცი

პალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულიძუძუსკიბოსდიაგნოზითნაოპერაციებიქალებისრე

აბილიტაციადამხარდაჭერა. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ძუძუსკიბოსდიაგნოზითნაოპერაციებიქალებისრეაბილიტაციადამხარდაჭერა, 

მათიჯანმრთელობისმდგომარეობისგაუმჯობესება.პროგრამითშესაძლებელიიქნებაყოველწლიუ

რად 44 კლუბისწევრისდახმარება 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებ

ისალბათო

ბა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენე

ფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა 44 

ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისა

რგებლებს 44 

ბენეფიციარი 

4% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
ხანდაზმულ (100 დამეტიწლისასაკის) 

პირთადახმარებისპროგრამა 

2021წლისდაფინა

ნსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

06 02 11 3,0 12 
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პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული 100 

დამეტიწლისასაკსგადაცილებულიხანდაზმულებისდახმარება1000 (ათასი) ლარისოდენობით. 

(დაბადებისდღესანხანდაზმულთადღეს 1 ოქტომბერს) 

მოსალოდნელიშე

დეგი 
ხანდაზმულთასოციალურ-ეკონომიურიმდგომარეობისგაუმჯობესება 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა საბაზისომაჩვენებელი 
მიზნობრივი

მაჩვენებელი 

ცდომილებ

ისალბათობ

ა (%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენეფ

იციართარაოდენობა 

პროგრამითისარგებლა 3 

ბენეფიციარმა 

მიმდინარეწელ

სისარგებლებს 

3 ბენეფიციარი 

20% - 

გარდაცვალ

ებისრისკი 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

ფულადი დახმარების პროგრამა 

2021წლისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

06 02 12 50 213,0 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში 

არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 2 000 

ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  

მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება 

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ 

წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე 

ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.პროგრამით ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი 

მოსალოდნელიშე

დეგი 
პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებისა

ლბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებ

ენეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითისარგებ

ლა  59 ბენეფიციარმა 

2020 

წელსისარგებლოს  

40 ბენეფიციარი 

15% - 

დამოკიდებულ

იამომართვიანო

ბაზედასახლის

დაზიანებისსიმ

ძიმეზე 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო 

მომსახურეობის  პროგრამა 

2021წლისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

06 02 13                               10,0 
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2,5       

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიუპატრონომიცვალებულთასარიტუალომომსახ

ურებაზედახმარებაგაიცემაადმინისტრაციულერთეულშიმერისწარმომადგენლისა და 

მაჯორიტარი დეპუტატის (საკრებულოს წევრის)შუამდგომლობის 

დაშესაბამისიდოკუმენტაციისწარმოდგენისშემდგომლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერისბრძანე

ბისსაფუძველზე. 

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი 

წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, რაც დასტურდება შესაბამისი 

დოკუმენტაციით, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით 

შესაძლებელია განხორციელდეს სარიტუალო მომსახურებაზე ფინანსური დახმარების გაცემა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის 

შუამდგომლობის საფუძველზე 

მოსალოდნელიშე

დეგი 
უპატრონომიცვალებულთასარიტუალომომსახურება 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენებე

ლი 

ცდომილებისა

ლბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებ

ენეფიციართრაოდენობა 

პროგრამითდახმარებაგ

აიცა8ბენეფიციარზე 

2021წელსპროგრამაგათვ

ლილია 10 ბენეფიციარზე 

10% - 

მომართვიანობის

მიხედვით 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების 

პროგრამა 

2021წლისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინან

სება 

ათასლარში 

06 02 14 10 73 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიზერეგისტრირებულმარტოხელა მშობლის სტატუსის 

მქონე პირებს და მარტოხელა შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ 

აღემატება 65001 -ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 

ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები 

პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის, მე-2 

მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის  

მოსალოდნელიშე

დეგი 
მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებ

ისალბათობ

ა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა 

182ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისა

რგებლებს 190 

ბენეფიციარი 

2% 
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პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების  პროგრამა 

2021წლისდაფინ

ანსება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინან

სება 

ათასლარში 

06 02 15 15 60 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები დახმარებას 

მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად. კერძოდ:  

ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ 

დახმარებას არაუმეტეს (300 ლარისა), მძიმე კარდიოლოგიური (მიოკარდიუმის ინფაქტი) , 

ნევროლოგიური (იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტი) და რევმატოლოგიური 

(რევმატოლოგიური ართრიტი, წითელი მგლურა) დაავადებების მქონე ბენეფიციარების 

მედიკამენტის შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამით სარგებლობენ 

ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65001- დან არ აღემატება 150000-ს. (ომის 

ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან).  თანხა ჩაირიცხება 

შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-

ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

პროგრამითმოსარგებლებენეფიციარებისჯანმრთელობისგაუმჯობესებისხელშეწყობამედიკამენტე

ბისშეძენაზეფინანსურიდახმარებისგზით.პროგრამა გათვლილია 95 ბენეფიციარზე 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივიმაჩვენე

ბელი 

ცდომილებ

ისალბათობ

ა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა91ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისა

რგებლოს95ბენეფიც

იარმა 

20% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 02 16 14 43,4 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის 

სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას 

ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და 

ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის 

ოდენობით ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე.  თანხა ჩაირიცხება 

შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 14 

ბენეფიციარი. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

დაავადებულთასასიცოცხლომნიშვნელობისმკურნალობისჩატარება-დასვენებაშიხელშეწყობა. 

ბენეფიციარებისჯანმრთელობისმდგომარეობისსტაბილიზაცია.პროგრამა გათვლილია 20 

ბენეფიციარზე. 
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შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა 

14ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსპროგ

რამაგათვლილია20 

ბენეფიციარზე 

5% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 

ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი 

თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების 

დაფინანსების პროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 02 17 25.0 122.0 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც 

სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, 

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის მიზნითბავშვთა ადრეული განვითარების 

ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა 

ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება. სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება 

ეს სახლი , ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს 

დამატებით აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან 

თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელდება, მგზავრობის საფასური შეადგენს 5 ლარს , ხოლო ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით , 

ვინაიდან ამ სერვისის მომწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის მუნიციპალიტეტი 

უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე 

ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის 

კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში, თვეში 10 დღე. სამსახურის მიერ ორიენტაცია აღებულია 

ქუთაისის , ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე.პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანხმლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ 

ორგანიზაციებამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 5 ლარი, ჩაქვი -4,5 ლარი და 

შიდა გადაადგილებისათვის 2 ლარი). მ/წელს ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 30 

ბავშვზე, ზემო აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას 

 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა. ბავშვების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა12ბენეფიციარ

ი 

მიმდინარეწელსპროგ

რამაგათვლილია30ბე

ნეფიციარზე 

5% 

 

პროგრამისდასახ კოდი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და 

ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 
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ელება 06 02 18 3 18 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების 

გათვალისწინებით.  

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, 

ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა/ბენეფიციართა თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 3 

ბენეფიციარზე 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

გასულ წელს 

პროგრამითსარგებლ

ობდა0 ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსპროგ

რამაგათვლილია3ბენ

ეფიციარზე 

2% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
სახელმწიფოზრუნვისსისტემიდანგასულიახალგაზრ

დებისდახმარებისპროგრამა. 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 02 19 6 30 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

პროგრამაითვალისწინებსლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიზერეგისტრირებულსახელმწი

ფოზრუნვისპროგრამიდანგასული 18-დან 24 წლამდეახალგაზრდებისფინანსურიდახმარებას. 

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსგურიისსამხარეოცენტრისლანჩხუთისრაიონუ

ლიგანყოფილებისმიერმოწოდებულიინფორმაციისსაფუძველზე, 

ახალგაზრდებისსაჭიროებებისგათვალიწინებით, 

მოხდებაოჯახზეერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემა. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესება, მათი   ოჯახების თანადგომა.   პროგრამა გათვლილია 9 ბენეფიციარზე 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა  4 

ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისარ

გებლებს 9 

ბენეფიციარი 

2% 
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პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი მინდობითაღზრდაშიგანთავსებულბავშვებს, 

რომელთარეინტეგრაცია-

ბიოლოგიუროჯახშიდაბრუნებაგანხორციელდებაერ

თჯერადიფინანსურიდახმარებისპროგრამა. 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 0220 2 14 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიზერეგისტრირებულმინდობითაღზრდაშიგანთავსებულ

ბავშვებს, რომელთარეინტეგრაცია-ბიოლოგიუროჯახშიდაბრუნებაგანხორციელდება, 

ოჯახებსგაეწევაერთჯერადიფულადიდახმარებამათისაჭიროებებისგათვალისწინებით.   

მოსალოდნელიშე

დეგი 

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნება განხორციელდება,   საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ოჯახების 

თანადგომა.  პროგრამა გათვლილია 4 ბენეფიციარზე 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა  0 

ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისარ

გებლებს 4 

ბენეფიციარი 

2% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 0-დან 18 

წლამდედედმამითობოლიბავშვებსდაშშმბავშვებსრო

მელიცარისობოლიერთჯერადისოციალური 

(ფულადი) დახმარებისპროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 0221 2 14 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიზერეგისტრირებულ   0-დან 18 

წლამდედედმამითობოლიბავშვებსდაშშმბავშვებსრომელიცარისობოლიწლისგანმავლობაშიერთჯე

რადადგაეწევაფინანსურიდახმარებათითოეულბავშვზე 300 ლარისოდენობით. 

მოსალოდნელიშე

დეგი 

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების თანადგომა. 

პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა5ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისარ

გებლებს6 

ბენეფიციარი 

2% 

 

პროგრამისდასახ კოდი ცელიაკიითდაავადებულთა (18 წლამდეასაკის) 

კვებითიდანამატებითუზრუნველყოფისპროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 
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ელება 06 0222 3 18 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

ცელიაკიამძიმედაავადებაა. ცელიაკიაფსიქო-ფიზიკურიგანვითარებისშეფერხებასიწვევს.  

მკურნალობისერთდაერთისაშუალებადიეტოთერაპიაა, 

რომელიცგულისხმობსძვირადღირებულისპეციალიზირებულიკვებითიდანამატებისმიღებასმუდმი

ვად,  

რაცმძიმეეკონომიურტვირთსწარმოადგენსთითოეულიოჯახისთვისდახშირადშეუძლებელსხდისმი

სჩატარებას. 

ქვეპროგრამაითვალისწინებსლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულისაქა

რთველოსმოქალაქე, 18 

წლამდეასაკისცელიაკიითდაავადებულპირთადაფინანსებასისეთისახისკვებითიდანამატებისშესაძე

ნად, რომელიცარარისგათვალისწინებულიჯანდაცვისსახელმწიფოპროგრამით. 

დახმარებაგაეწევათყოველთვიურადთვეშიარაუმეტეს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარისა. 

ზემოაღნიშნულიპროგრამაუზრუნველყოფსბავშვებისგანვითარებისხელშეწყობას. 

პროგრამაგათვლილია 1 ბენეფიციარზე.   

მოსალოდნელიშე

დეგი 

ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი 

ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა. 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა0ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისარ

გებლებს1 

ბენეფიციარი 

5% 

 

პროგრამისდასახ

ელება 

კოდი 
აუტისტურისპექტრისმქონებავშვთასარებილიტაციო

კურსისდაფინანსებისპროგრამა 

2021წლისდაფინანს

ება 

ათასლარში 

2021-2024 

წლებისდაფინანსე

ბა 

ათასლარში 

06 0223 44 119 

პროგრამისგანმახ

ორციელებელისა

მსახური 

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტისმერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური 

პროგრამისაღწერ

ადამიზანი 

პროგრამისმოსარგებლეებიარიანდაავადებათასაერთაშორისოკლასიფიკატორის  (ICD-10)  

მიხედვითგანვითარებისზოგადიაშლილობისჯგუფის (F84) დიაგნოზისმქონე 2-დან 18 

წლიაასაკისჩათვლითრომლებიც 2021 წლის 1 

იანვრისმდგომარეობითდაამავდროულადქვეპროგრამაშიჩართვისმომენტისათვისარიანლანჩხუთი

სმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული. პროგრამამოიცავსშემდეგმომსახურებებსდაღონისძიებებს: 

ა) 

პროგრამისმოსარგებლისგანვითარებისადაადაპტურიფუნქციონირებისდონისშეფასებადაინდვიდუ

ალურიგანვითარებისწლიურიგეგმისშედგენა, 

ინდვიდუალურიგანვითარებისწლიურიგეგმისკორექტირება. ბ) 

პროგრამისმოსარგებლისათვისთვეშიარაუმეტეს 20 სეანსისმიწოდება, 

ინდვიდუალურიგანვითარებისწლიურიგეგმისშესაბამისად. 

თითოეულისეანსისხანგრძლივობაშეადგენსარანაკლებ 1 საათს. წლიურიგეგმისშესაბამისად. თვეში 

20 სეანსისგანსაზღვრისშემთხვევაში, 

გამოყენებითიქცევითიანალიზისთერაპიისსეანსებისმინიმალურმაოდენობამუნდაშეადგინოსარანაკ



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 44 
 

ლებ 14 სეანსი, ხოლოწლიურიგეგმისშესაბამისადთვეში 20-

ზენაკლებისეანსისგანსაზღვრისშემთხვევაში,სეანსებისოდენობისარანაკლებ 1/4. 

ამასთანმშობლისთანხმობისშემთხვევაშისეანსისჩატარებაშესაძლებელიაგანხორციელდესგანსხვავე

ბულგარემოშიგ)ქვეპროგრამისმოსარგებლისმშობლის/კანონიერიწარმომადგენლისკონსულტირება; 

დ)6 თვეშიერთხელმოსარგებლისათვისგაწეულითერაპიისშედეგებისშეფასება/გადაფასება. 

1სეანსიღირებულება 20 ლარი.პროგრამისხარჯი 1 თვე 400 ლარი. 

ანგარიშგება 

1. 

სერვისისმომწოდებელიორგანიზაციავალდებულიაგანმახორციელებელსყოველთვიურადარაუგვია

ნესსაანგარიშოთვისმომდევნოთვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოსსაანგარიშგებოდოკუმენტაცია. 

2.ანგარიშგებისასმომწოდებლისმიერწარდგენილიუნდაიყოსხარჯისდამადასტურებელიდოკუმენტ

ი(ანგარიშფაქტურა) 

3. 

შესრულებულმომსახურებადჩაითვლებასაანგარიშგებოთვეშიმოსარგებლისათვისგაწეულიმომსახუ

რებისმოცულობა. 

ზემოაღნიშნულიპროგრამაუზრუნველყოფსბავშვებისგანვითარებისხელშეწყობას. 

პროგრამაგათვლილია 10ბენეფიციარზე.   

მოსალოდნელიშე

დეგი 

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა.ბავშვების 

მდგომარეობის სტაბილიზაცია 

შედეგისშეფასები

სინდიკატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენებ

ელი 

ცდომილების

ალბათობა 

(%/აღწერა) 

1 
პროგრამითმოსარგებლებენ

ეფიციართარაოდენობა 

პროგრამითსარგებლ

ობდა0ბენეფიციარი 

მიმდინარეწელსისარ

გებლებს10 

ბენეფიციარი 

5% 

 

მმართველობადასაერთოდანიშნულებისხარჯები 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება.ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა 

სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო 

გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს  ა(ა)იპ - ეკონომიკური 

განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებას. 

ორგ. 

კოდ

ი 

დასახელება 

2018წლ

ის 

ფაქტი 

2019წლ

ის 

გეგმა 

2020წლ

ის 

გეგმა 

2021წლი

ს 

პროგნო

ზი 

2022წლი

ს 

პროგნო

ზი 

2023წლი

ს 

პროგნო

ზი 

01 

00 

 

მმართველობადასაერთოდანიშნულებისხა

რჯები 

2598,7 3088,7 3163,3 3189,8 3358,2 3709,7 

 

ქვეპროგრამისდ

ასახელება 
კოდი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

ღონისძიებები 

2020 წლის 

დაფინანსებაა
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თასლარში 

01 02 04 173,0       

ქვეპროგრამისგ

ანმახორციელებ

ელისამსახური 

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციის ცენტრი 

ქვეპროგრამისა

ღწერადამიზანი 

1. აზიურფაროსანასთანბრძოლისღონისძიებებისმონიტორინგი. მთავრობისმხარდაჭერილიპროექტების 

"დანერგემომავალი", "აწარმოესაქართველოში" დასხვაახალიბიზნეს-

პროგრამებისშესახებმოსახლეობისათვისინფორმაციისმიწოდებადაშესაბამისიკონსულტაციებისგაწევა, 

დახმარებაელექტრონულიგანაცხადებისშევსებაში, 

სამუშაოშეხვედრებისგამართვამუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულებში. 

2. საინვესტიციოპროექტებისმომზადება, ბიზნეს-გეგმებისშემუშავება, 

მუნიციპალიტეტისეკონომიკურიგანვითარებისგეგმებისშემუშავებაშიმონაწილეობა.  

3."აწარმოესაქართველოში" და "ერთიანაგროპროექტში" მონაწილეთამხარდაჭერა, 

კოოპერატივებისთვისსადამფუძნებლოდოკუმენტაციისმომზადება, 

საქართველოშიგასამართსაერთაშორისოეკონომიკურფორუმებშიდაგამოფენებშიმონაწილეობა. 

4.საერთაშორისოდონორორგანიზაციებთანურთიერთთანამშრომლობა, 

დამეგობრებულქალაქებთანურთიერთთანამშრომლობისხელშეწყობა,  

მუნიციპალიტეტშიგანსახორციელებელისაინვესტიციოპროექტებშიმონაწილეობა, 

საქართველოშიგასამართსაერთაშორისოეკონომიკურფორუმებშიმონაწილეობა. 

5.ტურისტულიპროექტებისმომზადება, ტურისტულიბიზნესკლიმატისხელშეწყობაშემუშავება, 

საერთაშორისოტურტისტულფესტივალებშიდაგამოფენებშიმონაწილეობა. 

მიზანი - ბიზნესკლიმატისგაუმჯობესება, ახალისაწარმოებისჩამოყალიბება.ხუთიახალისასოფლო-

სამეურნეოკოოპერატივისჩამოყალიბებაშიმხარდაჭერა. 

ათამდეინდივიდუალურისაწარმოსშექმნისმხარდაჭერა, 50 ახალისამუშაოადგილისშექმნა 

,მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეაზიურფაროსანასთანბრძოლისღონისძიებებისმონიტორინგი, 

მოსახლეობისინფორმირებულობამთავრობისმიერინიცირებულიპროგრამებისშესახებ, 

ტრენიგებისჩატარება.ტურისტულიპროექტებისმომზადებადამუნიციპალიტეტშიგანხორციელება 

მოსალოდნელ

იშედეგი 

აზიურფაროსანასთანბრძოლისღონისძიებებისმონიტორინგისწარმატებითდასრულება, 

მოსახლეობისინფორმირებამთავრობისმიერინიცირებულიპროგრამებისშესახებ, 

დატრენინგებაასამდეფერმერისოფლისმეურნეობაშისიახლეებისკუთხით.ჩამოყალიბდებახუთიახალისა

სოფლო-სამეურნეოკოოპერატივის, დარეგისტრირდებაათამდეინდივიდუალურისაწარმო, 

შეიქმნებაოცდაათამდეახალისამუშაოადგილი.ახალისაწარმოებისდაახალისამუშაოადგილებისშექმნა. 

განხორცილედებასამისაინვესტიცოპროექტი , 

აქედანორისოფლისმეურნეობაშიორიმრეწველობისდარგში. შექიმნებაასამდესამუშაოადგილი 

.მუნიციპალიტეტშიშემოსულიტურისტებისრაოდენობისგაზრდა 

მოსალოდნე

ლიშედეგისშე

ფასებისინდი

კატორი 

# ინდიკატორისაღწერა 
საბაზისომაჩვენებე

ლი 

მიზნობრივიმაჩვენ

ებელი 

ცდომილები

სმაჩვენებელ

ი (%/აღწერა) 

1 ბიზნეს გეგმის შემუშავება 

წინა წლებში 

შექმნილი ბიზნეს 

გეგმა 10, 

ელოქტრონული 

განაცხადი 60 

წინა წლების 

სტატისტიკიდან 

გამომდინარე 

10% 

2 

ახალისასოფლო-

სამეურნეოკოოპერატივებისჩამოყა

ლიბება 

2019წჩამოყალიბდა28 

ახალისასოფლოსამე

ურნეოკოოპერატივი 

2020წელშიდაახლოებ

ით5ახალისასოფლოსა

მეურნეოკოოპერატივ

იჩამოყალიბდება 

20% 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 46 
 

3 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეწყობა 

წინა წლებში 

დავიმეგობრეთ 4 

ქალაქი 

2020 წელს 

დავიმეგობრეთ 4-5 

ქალაქს 

20% 

4 

საერთაშორისოეკონომიკურფორუმ

ებშიმონაწილეობა, 

კონფერენციებისმოწყობა 

2019წელშიმონაწილე

ობამივიღეთ 5  

ფორუმში და 4 

გამოფენაში 

2020 

წელსმონაწილეობასმ

ივიღებთ 5  ფორუმში 

და 7 გამოფენაში 

10% 

5 
ტურისტულიპროექტებისრაოდენო

აბისზრდა 

2019წელსმუნიციპალ

იტეტშიგანხორციელ

და2საერთაშორისოტ

ურისტულიპროექტი 

2020წელსგანხორციე

ლდება3საერთაშორის

ოტურისტულიპროექ

ტი 

10% 

 

 



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2020 წლის      ნოემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“  61–ე მუხლის მე–2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება  „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი და 

ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

 მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან 

ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 

22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

                საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                 ბესიკ ტაბიძე 
 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული 

წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2020 წლის --- ნოემბრამდე ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული 

(პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 

22-30-09). 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2020 წლის   დეკემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი  

          ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ 

            საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების 

 შესაბამისად  შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 

თანდართული რედაქციით:: 

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

I თავის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 1-ლი მუხლის თანახმად.  

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი მე-2 მუხლის 

თანახმად; 

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 

მე-3 მუხლის თანახმად; 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის 

თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის 

თანახმად; 

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 

მუხლის თანახმად; 

3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, 

არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, 

კერძოდ: 

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის 

თანახმად; 



ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  

არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის 

თანახმად; 

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მთლიანი 

სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება IV თავის შესაბამისად, 

კერძოდ: 

 ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე–10 

მუხლის თანახმად; 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 

ცვლილება მე–11 მუხლის თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების 

ცვლილება მე–12 მუხლის თანახმად; 

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 

2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები V თავის შესაბამისად, კერძოდ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები მე–13 მუხლის თანახმად; 

6. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები VI 

თავის მე-14 მუხლის თანახმად. 

7. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

მარეგულირებელი ნორმები VII თავის მე-15 – 24 მუხლების შესაბამისად. 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან. 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  ბესიკ ტაბიძე 
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