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2021წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები 

 

სამტრედიისმუნიციპალიტეტის 2021 

წლისდაზუსტებულიბიუჯეტისმოცულობაშეადგენს24,869.8ათასლარს. 

ბიუჯეტისშემოსავლებისსახით2021 

წლის9თვისმონაცემებითმობილიზებულია15,119.0ათასილარი, რაცწლიურიგეგმის (21,397.7 

ათასილარი)70,7 %-ია, მათშორის: 

გადასახადებისფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 8,579.0ათასილარი, რაც 

წლიური გეგმის (12,704.9ათასილარი) 67,5%-ია; 

     გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4,675.9ათასი ლარი, რაც წლიური 

გეგმის (6,526.1 ათასი ლარი) 71,6%-ია, აქედან: 

სხვასახელმწიფოერთეულებიდანმიღებულიგრანტები, 

კერძოდ:მიზნობრივიტრანსფერიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლა

დ –142,2ათასილარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 4,533.7 ათასი ლარი. 

 

სხვაშემოსავლებისსახითმობილიზებულია 1,680.1ათასილარი, რაცწლიური გეგმის 

(2,076.7 ათასილარი)80,9%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 250,2ათასი 

ლარი,  რენტისსახითმობილიზებულია110,9 ათასილარი,საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაციიდან მიღებულია938,4ათასილარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 

270,5ათასი ლარი, 

შერეულიდასხვაარაკლასიფიცირებულიშემოსავლებიდანმიღებულია110,1ათასი ლარი. 

 

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 184,0 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (90,0 ათასი ლარი) 204,4%-ია.  

 

     ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისათვის  ირიცხება  3501,3 ათ.ლარი , საიდანაც 748,1 

ათ.ლარი არის 2018-2019-2020 წელების   რეგიონული პროექტებიდან გადმოყოლილი 

შესრულებული სამუშაოების გარანტიისათვის დაკავებული ასევე დაუსრულებელი 

პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.  ხოლო  2753,2 ათასი ლარი  ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დარჩენილი  თანხა. აღნიშნული ნაშთიდან განაწილდა 3,472.1 ათასი ლარი. 

 

 2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა   

14,611.4ათასი ლარი (წლიური გეგმის 24,869.8 ათასი ლარის 58,8%-ი). მათ შორის:   

 

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი - 2199,5ათასი ლარი; 

1.1 თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 80.6 ათასი ლარი; 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია სულ 

გახარჯულია 5,889.5 ათასი ლარი: 

2.1 გზების,ხიდების,ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებებისათვის - 

4,688.8ათასი ლარი; 

2.2 კომუნალური მეურნეობისგანვითარება - 539.6 ათასი ლარი; 

2.2.2 ბინათმშენებლობა - 69,8ათასი ლარი; 

2.2.3 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 98,0ათასი ლარი; 



2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 371,8ათასი ლარი; 

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 401,4 ათასი ლარი: 

2.3.1 საკადასტრო რუკები და ექსპერტიზის ხარჯი -0.6 ათასი ლარი; 

2.3.2 სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 400.8 ათასი ლარი; 

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 

257,5ათასი ლარი; 

2.5 სოფლის მეურნეობის განვითარება - 2.2 ათასი ლარი; 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,119.7ათასილარი; 

3.1 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება   - 809,5ათასი ლარი 

3.2 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება   

- 247,2ათასი ლარი. 

3.3 დასუფთავება   - 63.0 ათასი ლარი. 

4. განათლების  დარგით გახარჯულია სულ - 2,169.6ათასი ლარი: 

4.1  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სუბსიდირებაზე - 1,752.1ათასი ლარი; 

4.2 ზოგადიგანათლებისხელშეწყობა - 247,8ათასილარი. 

4.3 ააიპ სამტრედიისმუნიციპალიტეტისმოსწავლე-ახალგაზრდობისსახლი  - 

151,9ათასილარი. 

4.4 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების (ბაღები და 

ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 17,8 ათასი ლარი. 

5. კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტულ ღონისძიებები - 2,126.2ათასი 

ლარი; 

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 

1,106.9ათასი ლარი, მათ შორის: 

6.1 ჯანდაცვის პროგრამები - 87,1ათასი ლარი; 

6.2 სოციალური პროგრამები - 1,019.8ათასი ლარი. 

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2019-

2021წლებისბიუჯეტებისხარჯებისსტრუქტურაფუნქციონალურჭრილში(ათასლარე

ბში) 

დასახელება 

2019წელი 2020წელი 2021წელი 

ფაქტი % ფაქტი % 
ფაქტი 

(9 თვე) 
% 

საერთოდანიშნულებისსახელმწი

ფომომსახურება 
2,973.9 13,4 3,076.9 14,2 2,118.9 14.5 

თავდაცვა 104.1 0,5 104.0 0,5 80,6 0,6 

საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსა

ფრთხოება 
0 0 0 0 0.0     0.0     

ეკონომიკურისაქმიანობა 8,363.3 37,6 8,255.6 38,2 4,949.1 33.9 



გარემოსდაცვა 15.0 0,1 1,323.8 6,1 1,119.7 7.7 

საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა 2,938.2 13,2 1,205.5 5,6 940,4 6.4 

ჯანმრთელობისდაცვა 112.2 0,5 126.2 0,6 87,1 0,6 

დასვენება, კულტურადარელიგია 2,587.0 11,6 2,871.6 13,3 2,126.2 14.6 

განათლება 3,787.8 17,0 3,180.7 14,7 2,169.6 14.8 

სოციალურიდაცვა 1,365.5 6,1 1,480.5 6,8 1,019.8 6.9 

სულ ხარჯები 22,247.0 100 21,624.8 100.0 14,611.4 100 

 


