
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია 2023 წლის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული  

პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ 

მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ 

 

 

 

სამტრედია 

2022 წელი 



ორგ. 

კოდი 
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სულ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 
განმარტება 

01 00 
მმართველობა და საერთო 

დანიშნულების ხაარჯები 
263.3 0.0 263.3 

 

  სხვა ხარჯები 
263.3 0.0 263.3 

 

  

სხვა დანარჩენი მიმნდინარე 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული 

263.3 0.0 263.3 
 

01 01 

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა  

113.3 0.0 113.3 
 

  სხვა ხარჯები 
112.6 0.0 112.6 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

112.6 0.0 112.6 
 

01 01 01 სამტრედიის საკრებულო 
107.3 0.0 107.3 

 

  სხვა ხარჯები 
107.3 0.0 107.3 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

107.3 0.0 107.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრების უფლებამოსილების განხორციელება 



01 01 02 სამტრედიის მერია 
6.0 0.0 6.0 

 

  სხვა ხარჯები 
6.0 0.0 6.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

6.0 0.0 6.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის და 

სხვა დაზღვევის ხარჯები 

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 
150.0 0.0 150.0 

 

  სხვა ხარჯები 
150.0 0.0 150.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

150.0 0.0 150.0 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების 

დასაფინანსებლად 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 
195.0 0.0 195.0 

 

  სხვა ხარჯები 
195.0 0.0 195.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

5.0 0.0 5.0 
 

  

კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სსხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

190.0 0.0 190.0 
 



02 01 

გზების, ხიდების, ბოგირების და 

ინფრასტრუქტურის სხვა 

ღონისძიებების დაფინანსება  

 

5.0 0.0 5.0 
 

  სხვა ხარჯები 
5.0 0.0 5.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული (მოსაკრებლები) 

5.0 0.0 5.0 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

02 02 01 ბინათმშენებლობა 
190.0 0.0 190.0 

 

  სხვა ხარჯები 
190.0 0.0 190.0 

 

  

კაპიტალური ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

190.0 0.0 190.0 
მრავალსართულიანი ბინების ფასადების 

გადახურვა და შიდა კომუნიკაციების 

რეაბილიტაციისთვის 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 
86.2 0.0 86.2 

 

  სხვა ხარჯები 
86.2 0.0 86.2 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

86.2 0.0 86.2 
 



05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 
52.2 0.0 52.2 

 

  სხვა ხარჯები 
52.2 0.0 52.2 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

52.2 0.0 52.2 
 

05 01 01 

სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება და სპორტული 

მოედნების მშენებლობა და 

რეკონსტრუქცია 

52.2 0.0 52.2 
 

  სხვა ხარჯები 
52.2 0.0 52.2 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

52.2 0.0 52.2 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში 

გამარჯვებულ პირთა ფულადი ჯილდო 

05 05 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების, 

კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და 

ტურიზმის ღონისძიებების 

დაფინანსება, 

34.0 0.0 34.0 
 

  სხვა ხარჯები 
34.0 0.0 34.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

34.0 0.0 34.0 
 



05 05 01 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

ღონისძიებების დაფინანსება  
13.0 0.0 13.0 

 

  სხვა ხარჯები 
13.0 0.0 13.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

13.0 0.0 13.0 ახალგაზრდული ღონისძიებების 

განხორციელების ფულადი ჯილდო 

05 05 02 

   კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და 

ტურიზმის ღონისძიებების 

დაფინანსება 

21.0 0.0 21.0 
 

  სხვა ხარჯები 
21.0 0.0 21.0 

 

  

მიმდინარე ტრანსფერები, 

რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

21.0 0.0 21.0 
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

განსახორციელებელი ღონისძიებებისთვის 

განკუთვნილი ფულადი ჯილდო 

 


