
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  9 თვის 
შესრულების ანგარიში

 

   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის #22 დადგენილებით. 
რის შედეგადაც ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვრა 8472,2 ათასი ლარის 
ოდენობით (ნაშთის ცვლილების გარეშე).

2020 წლის 9 თვეში   ბიუჯეტში განხორციელდა 2 ცვლილება:

I. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 მარტის    №5 
დადგენილებით, ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 3861,4 ათასი ლარით 
და განისაზღვრა 12791,4 ათასი ლარით.

II. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 აგვისტოს    №10 
დადგენილებით, ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 4029,9 ათასი ლარით და 
განისაზღვრა 17397,7 ათასი ლარით.

        ფაქტიური შემოსულობების მიხედვით
   2020 წლის 9 თვის შემოსავლების გეგმა შეადგენს 11541.0 ათას ლარს. ფაქტიურმა 
შემოსავალმა  9 თვეში შეადგინა 9477,7 ათასი ლარი,    გეგმის 85,4 %, მათ შორის:

ა. დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაგეგმილია 2994,2 ათასი ლარით, 
ფაქტიურმა შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 2996,6 ათასი ლარი, 100%

ბ.  საწარმოთა ქონების გადასახადი  დაგეგმილი იყო   831.0 ათასი ლარი, 
ფაქტიურმა შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა  539,2   ათასი ლარი , 

გ. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი დაგეგმილი იყო 3,0 ათასი ლარი, 
ფაქტიურმა შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 1,4 ათასი ლარი, 

დ. სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი  დაგეგმილი იყო   
1579,9 ათასი ლარი, 9 თვეში შემოსულია  168,4 ათასი ლარი,  10,6%

ე. არასასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი   9 თვეში 
შემოსულია  12,0 ათასი ლარი, 

ვ.  გრანტებიდან მიღებული შემოსავალია 9 თვეში 5374,0   ათასი ლარი,  

მათ შორის: 



ვ.ა.  მიზნობრივი ტრანსფერი   მიღებულია   147,4 ათასი ლარი, 

ვ.ბ. ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად მიღებულია 5226,6 
ათასი ლარი

ვ.გ. სპეციალური ტრანსფერი მიღებულია 900,0 ათასი ლარი

ზ.  სხვა შემოსავლები  დაგეგმილია 296,3 ათასი ლარი,  შემოსულია 386,1 ათასი 
ლარი, 

 მათ შორის:

ზ.ა. პროცენტებიდან მიღებული  შემოსავალი შეადგენს  22,0 ათასი ლარს, გეგმის 
73,3 %-ს

ზ.ბ. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ბიუჯეტში 
შემოსულია 19,2 ათასი ლარი, 

ზ.გ, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და 
სხვა) გადაცემიდან შემოსულია 59,8 ათასი ლარი, 

ზ.დ. სანებართვო მოსაკრებლების კუთხით  გეგმა შეადგენს 9.0 ათას ლარს,   
შემოსულია 14,8 ათასი ლარი, გეგმის 79,4%

ზ.ე. ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 
კუთხით შემოსულია 16,1 ათასი ლარი, 

ზ.ვ. შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და 
საურავები) ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული 
პირგასამტეხლოდან  მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 11,1 ათასი ლარი, 

ზ.კ. ჯარიმები, სანქციების და საურავების კუთხით შემოსულია 137,7 ათასი ლარი, 

  შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან  დაგეგმილი იყო   526,9 ათასი 
ლარი, შემოსულია 746,2 ათასი ლარი, 

 მათ შორის: 

     ა. ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან შემოსულია 736,1 ათასი ლარი

     ბ. არაწარმოებული აქტივების (მიწა) პრივატიზებიდან მიღებულია 10,1 ათასი 
ლარი.

  სულ, 2020 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული შემოსულობების გეგმა  
შეადგენს 12067.9 ათას ლარს, ფაქტიურმა შემოსულობამ  9 თვეში შეადგინა 10213,9 
ათასი ლარი, გეგმის 84.6   %.



გადასახდელები

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება

    ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯების 2020 წლის 9 თვის გეგმა შეადგენს 2230,5 
ათას ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1871,1 ათასი ლარი, გეგმის 83,8%, 
გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 54,4 ათასი 
ლარით.

    მათ შორის: 

  1.  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ხარჯების  9 თვის გეგმა   შეადგენს 545,6 
ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 459,2 ათასი ლარი,  გეგმის 84,2%, 

    მათ შორის:

ა. შრომის ანაზღაურების მუხლით 9 თვის  გეგმა შეადგენს 336,0 ათას ლარს,  
დაფინანსებულია 327,3 ათასი ლარით, გეგმის 97,4%, 

 ბ. საქონელი და მომსახურების ხარჯების 9 თვის  გეგმა შეადგენს 108,6 ათას 
ლარს,  დაფინანსებულია 58,8 ათასი ლარით, გეგმის 54,1 % 

 მათ შორის:

ბ.ა. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლი დაფინანსებულია 17,0 ათასი 
ლარით

        მივლინება დაფინანსებულია 0,7 ათასი ლარით

ბ.ბ. ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია  5,0 ათასი ლარით,

      მათ შორის; 

ბ.ბ.ა. კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,3 ათასი ლარი, 

ბ.ბ.ბ. საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 ათასი ლარი

ბ.ბ.გ. საკანონმდებლო მაცნეს გამოსაწერად 1,9 ათასი ლარი, 



ბ.ბ.დ. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 
ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 
დაფინანსებულია 0,7 ათასი ლარით

ბ.გ.ე. კარტრიჯების შეძენის და დატუმბვის ხარჯები დაფინანსებულია 1,0 ათასი 
ლარით

ბ.გ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის  
ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 34,8 ათასი ლარით

მათ შორის: 

ბ.გ.ა.   საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად 30,3ათასი ლარი, 

 ბ.გ.ბ.   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  4,4 ათასი ლარი

ბ.გ.გ. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის 
ხარჯია 0,1 ათასი ლარი

 ბ.დ. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 0,6 ათასი ლარით

ბ.ე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 
დაფინანსებულია 1,4 ათასი ლარით

ბ.ვ. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები დაფინანსებულია 38,3 ათასი ლარით 
(საკრებულოს წევრების მომსახურეობის განხორციელების  მიმდინარე წლის 
ხარჯი)

გ. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 34,8 ათასი ლარით, 
აღნიშნული თანხა ჩაერიცხა შპს „დაგის“ ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციული შენობის 
მეორე სართულის სარემონტო სამუშაოების ხარჯი. 

    2.    მუნიციპალიტეტის მერიის საერთო ხარჯების 9 თვის გეგმა   შეადგენს 1321,1 
ათას ლარს, საკასო ხარჯია 1225,5 ათასი ლარი, გეგმის 92,7 %. გასული წლის 
შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები შემცირებულია 11,4 ათასი ლარით.

 მათ შორის: 

ა. მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მუხლით 9 თვის გეგმა   შეადგენს 
851,7 ათას ლარს,   დაფინანსებულია 821,9 ათასი ლარით, გეგმის 96,5%. 

ბ. საქონელი და მომსახურების ხარჯების  გეგმა შეადგენს 372,1 ათას ლარს,  
დაფინანსებულია 345,1 ათასი ლარით, გეგმის 92,7%

მათ შორის:



ბ. ა .  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 55,6 ათასი ლარით,

ბ. ბ.   მივლინება დაფინანსებულია 5,4 ათასი ლარით, აქედან 

         მივლინება ქვეყნის შიგნით  3,0 ათასი ლარით,  ქვეყნის გარეთ  2,4 ათასი 
ლარით

ბ. გ.    ოფისის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 130,4 ათასი ლარით,

მათ შორის : 

ბ.გ.ა. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 
ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 
დაფინანსებულია 5,4 ათასი ლარით

ბ.გ.ბ. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  
ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 
საქმიანობის) ხარჯები დაფინანსებულია 1.3 ათასი ლარით

ბ.გ.ბ. კავშირგაბმულობის ხარჯი  ---- 15,2 ათასი ლარი,   

ბ.გ.გ. საფოსტო მომსახურების ხარჯი ---1,2 ათასი ლარი

ბ.გ.დ  მოხმარებული ელ. ენერგია-----32,6 ათასი ლარი

ბ.გ.ე. წყლის ხარჯი----37,4 ათასი ლარი,

ბ.გ.ვ.  ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი---11,8 ათასი ლარი,

ბ.გ.ზ.შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 
მოვლა/დასუფთავების ხარჯი დაფინანსებულია 2,0 ათასი ლარით

ბ.გ.თ. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 
------ 0,5 ათასი ლარი

ბ.გ.ი. საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, 
ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი------ 0,7 ათასი ლარი

ბ.გ. კ. საოფისე ავეჯი დაფინანსებულია 6,7 ათას ლარით,

ბ.გ.ლ. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 
დაკავშირებული ხარჯია 4,9 ათასი ლარი.

ბ.გ.მ.კარტრიჯების შეძენის და დატუმბვის ხარჯია 6,3 ათასი ლარი

ბ.დ.  წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია---13,3 ათასი ლარით. 

ბ.ე.  ტრანსპორტის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია --- 86,9 ათასი  ლარით,



       მათ შორის : 

ბ ე.ა. საწვავის შესაძენად----- 72,9 ათასი ლარი,

ბ.ე.ბ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი დაფინანსებულია 10,8 ათასი ლარით

ბ.ე.გ. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის 
ხარჯია 3,2 ათასი ლარი

ბ.ვ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების მუხლი  
დაფინანსებულია---53,5 ათასი ლარით, მ.შ. 2,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს 
„მაგთიკომს“ 112-ის მომსახურების ხარჯი, 42,0 ათასი ლარი გადაირიცხა სსიპ 
დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოს მიერ 
გაწეული მომსახურების საფასური, 5,7 ათასი ლარი ჩაირიცხა სსიპ - საფინანსო-
ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური 
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტების (eDocument) მომსახურების მ/წ 
ხარჯი, 1,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა ი.მ. შალვა ფხოველიშვილს  საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურისთვის დოკუმენტაციის აკინძვის, შეკვრის და ყდაში ჩასმის  
ხარჯი, 2,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ექსპრეს დეზ უნივერსალი“ სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარებისთვის სადეზინფექციო 
საშუალებების შეძენის  ხარჯი

გ. სუბსიდიების მუხლით  9 თვის გეგმა შეადგენს 38,4 ათას ლარს, 
დაფინანსებულია 37,1 ათასი ლარით, რომელიც ჩაერიცხა ა(ა)იპ წითელი ჯვრის 
საზოგადოებას სუბსიდირების მ.წ. ხარჯი. 

   ე. სხვა ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 4,5 ათასი ლარით, აქედან 0,7 ათასი 
ლარი  ჩაერიცხა გიორგი მანგოშვილს დაზარალებულ მოქალაქეზე ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება, 0,6 ათასი ლარი ჩაირიცხა ვიდეოფირზე დაფიქსირებული 
პატრულის ჯარიმის (ტექდათვალიერების პერიოდული არ გავლა, მანქანა ფორდ 
კარგო სახ. #IL-083-II ) მ/წ ხარჯი, 1,5 ათასი ლარი ჩაირიცხა დაზარალებულ 
მოქალაქეზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება, 1,7 ათასი ლარი ჩაერიცხა მირიან 
მირიანაშვილს სასწავლებელში სწავლის საფასური. 

ვ. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით  გეგმა შეადგენს 33,1 ათას ლარს. 
დაფინანსებულია 12,8 ათასი ლარით, მათ შორის:    0,9 ათასი  ლარი ჩაერიცხა შპს 
„ბურჯ+“სოფელ ტიბაანის ტერიტორიული ორგანოს  სკვერის შემოღობვის 
სამუშაოებზე,  0,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „კამბისინეს“ქ. წნორში ევდოშვილის 
ქუჩაზე საზოგადოებრივი ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯი, 2,8 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ულტრას“მთავარი/დედა პლატების შეძენის მ/წ ხარჯი, 
0,1 ათაი ლარიჩაერიცხა შპს „კამბისინეს“სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული შენობის წინ სადროშეების მოწყობის სამონტაჟო სამუშაოების 
ხარჯი, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა  შპს „უნივერს ბიზნეს გრუპს“ 2 ცალი 



ბიოტუალეტის მიწოდების ხარჯი, 2,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა ი.მ. დავით 
მინდორაშვილს გოგა აბრამიშვილის სახელობის ბიუსტის დამზადების ხარჯი, 0,8 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახ. ნომრის 
ამომცნობი ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების კომპლექტის ინსტალაციის მ/წ 
ხარჯი.

      

                                    

    3.  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდის გეგმა   შეადგენს 240,2 ათას ლარს,  
დაფინანსებულია 174,1 ათასი  ლარით , გეგმის 72,5 %

      ვალდებულებების კლება დაფინანსებულია 102,3 ათასი ლარით, რომელიც  
გადაერიცხა სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის 
დამაკავშირებელი გზის  რეაბილიტაციის სასესხო გადასახდელი ძირის მ/წ ხარჯი.

    პროცენტი დაფინანსებულია 71,8 ათასი ლარით.

            4.   შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

      შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯების გეგმა 
შეადგენს 4,0 ათას ლარს. დაფინანსებულია 2,3 ათასი ლარით, გეგმის 57,5 %.

              5, რეგიონული განვითარების  ფონდი

    გრანტები დაფინანსებულია 10,0 ათასი ლარით, რომელიც ჩაერიცხა ა(ა)იპ 
კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთს, სხვა 
მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გრანტის სახით 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       1,  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის ღონისძიებების 9 
თვის გეგმა   შეადგენს 81,8 ათას ლარს,  საკასო ხარჯია 71,3 ათასი ლარი,    გეგმის 
87,2% , 

  მათ შორის:



   1,  მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მუხლით გათვალისწინებული  
გეგმა შეადგენს 70,8 ათას ლარს. დაფინანსებულია 65,5 ათასი ლარით, 

2,   საქონელი და მომსახურების ხარჯების 9 თვის  გეგმა შეადგენს 11,0 ათას 
ლარს,  დაფინანსებულია 5,8 ათასი ლარით, 

   მათ შორის:

  ა. ოფისის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 2.4 ათასი ლარით,

   მათ შორის:

 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-
გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 
საქმიანობის) ხარჯები  2,0 ათასი ლარი, 

 ელექტრო ენერგიის ხარჯი შეადგენს 0,4 ათას ლარს,

ბ.  ტრანსპორტის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 3,4 ათასი  ლარით,

       მათ შორის : 

    საწვავის შესაძენად------ 3,4 ათასი ლარი,

   

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლუატაცია

            გზების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

        1, საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 4,4 ათასი ლარით, 
აქედან 3,6  ათასი ლარი ჩარიცხულია შპს „ბურჯი+“-ს  სოფ. საქობოში და 
მაშნაარში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების მოხრეშვის 
სამუშაოები

                                                    

        2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია  4085,5ათასი 
ლარით, აქედან 206,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „მექანიზატორი 2005“ სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტის ქ.წნორში დოდაშვილის, სიღნაღის ქუჩის, თამარ მეფის, 
რუსთაველის ქუჩების   ადგილობრივი მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაციის მ/წ 
ხარჯი, 0,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა ი.მ. გიორგი მამაიაშვილს სოფ. ტიბაანში, სოფ. 
ილიაწმინდაში და სოფ. მაღაროში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 
საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოებზე, 370,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს 
საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია ,,სერპანტინს" სოფ. ქვემო ბოდბეში 



მანგოანების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, 643,7 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია ,,სერპანტინს" სოფ. 
ბოდბისხევში ,,კუსრაანთ’’ უბნის ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, 3.6 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბურჯი+“სოფ. საქობოში და მაშნაარში სტიქიის 
შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების მოხრეშვის სამუშაოებზე, 4,3 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბი-ეს-ჯ-ს“  ქ. სიღნაღში მოსაშვილის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი.  

89,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ,,გარდაბნის  საგზაო სამმართველო"ს სოფელ ქვ. 
მაღაროში ,,კელმეჩური’’-ს უბნის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების მ/წ ხარჯი (მეორე ეტაპი)

246,6 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ბი-ემ-სის სოფ.ვაქირში ,,ნადაანთ’’ უბნის ს/გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი

299,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ბი-ემ-სის სოფ.ვაქირში ,,გარაჟების’’ უბნის ს/გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი

301,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „გუმბათს“სოფ. ანაგაში ,,გალავნის" უბნის გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი

434,7 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „გუმბათს“სოფ. ჯუგაანში ქვესადგურის  უბნის 
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი

104,0ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ოფენროუდ“ს სოფ. მაღაროში ,,ტარზოს" უბნის 
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი

191,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს კომპანია ბლექსი გრუპს სოფ. ძვ. ანაგში 
მოასფალტების გარეშე დარჩენილი შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების მ/წ ხარჯი (პირველი ნაწილი)

755,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ენკოს“სოფ. ძვ. ანაგში მოასფალტების გარეშე 
დარჩენილი შიდა საუბნო გზების სარეაბ. სამუშ. მ/წ ხარჯი (მეორე ნაწილი)

233,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ქვენიფნელს“სოფ. ნუკრიანში ,,ჭოტორის" უბნის 
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი

200,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ქვენიფნელს“სოფ. საქობოში ახმეტელისა და 
თამარ მეფის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი  

       3,  სულ,  გზების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები   დაგეგმილი იყო 7415,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად გაიხარჯა 4089,9 
ათასი ლარი, 



         

                 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების  ხარჯების 9 თვის გეგმა   შეადგენს 
7,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯია 4,1 ათასი ლარი, გეგმის 58,6 % ,

აღნიშნული თანხა, ჩაერიცხა სს,,წნორის სამგზავროს,,  სოფელ ილია წმინდა- 
წნორის მიმართულებით მგზავრების ტრანსპორტით მომსახურების 
ღირებულების გადასახდელად

                 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები

  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები 9 თვეში  
დაგეგმილია  598,1 ათასი ლარით,  ფაქტიურად ხარჯი შეადგენს 384,8 ათასი 
ლარს, 

მათ შორის:

    1,  საქონელი და მომსახურების ხარჯების გეგმაა 25,5 ათასი ლარი, საკასო 
ხარჯია 12,5 ათასი ლარი. 2,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა სს „ენერგოპროჯორჯიას“ 
ჭაბურღილების ელექტროენერგიის გადასახადი, 10,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა  
საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგებას წყლის ხარჯი. 

    2,  არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის  გეგმა  შეადგენს 309,6 ათას ლარს, 
დაფინანსებულია 158,5ათასი ლარით, 6,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „თერგს“ 
ბოდბესა და  ბოდბისხევში ჭაბურღილების მშენებლობის ხარჯი, 15,2 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა შპს „თერგს“ სოფელ საქობოში შუალა ხეობიდან „ბრაზაანთ“ უბნის 
ჭაბურღილების მოწყობის ხარჯი, 4,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა სს 
„ენერგოპროჯორჯიას“ ელ. ენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ხარჯი, 
59,7 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბურჯი +“-ს სოფ. ტიბაანის ,,გედიქის" სათავეზე 
ჰორიზონტალური წყალმიმღების მოწყობის სამუშაოების  ხარჯი, 31,5 ათასი 
ლარი ჩაერიცხა შპს „დაკო“-ს სოფ. ბოდბეში ,,მანგოანების" უბანში სამელი წყლის 
ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების  ხარჯი, 12,6 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს 
„თბილისს“ სოფ. ვაქირში ,,ხუთმილა" წყალთან სანიაღვრე არხის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ხარჯი. 24,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს 
„თერგს“სოფ. ქვ. მაჩხაანში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების მ/წ ხარჯი, 5,0 
ათასი ლარი ჩაერიცხა ი.მ. მაცი ფარჯველიანს სოფ. მაღაროში ,,კელმეჩურის 
წყლის" სათავის აღდგენის სამუშაოების მ/წ ხარჯი.

3, სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 213,8 ათასი ლარით,



                                 გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია 

   გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯები   
დაგეგმილია 328,2 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა 273,1 ათასი ლარი, 

   მათ შორის: 

    1, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების მუხლი 
დაფინანსებულია 187,0 ათასი ლარით,   გარე განათების სისტემების 
ელექტროენერგიის გადასახადი 187,0 ათასი ლარი გადაირიცხა სს `ენერგო პრო 
ჯორჯია“-ის ანგარიშზე, 

  2, სუბსიდიის მუხ;ლი დაფინანსებულია 85,6 ათასი ლარით

         საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოვლა-შენახვის 
ღონისძიებები

     1, სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 13,4 ათასი ლარით

     2, სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 2,3 ათასი ლარით, რომელიც ჩაერიცხა 
დიმიტრი კიკილაშვილს ქ. წნორში დ. აღმაშენებლის ქ.#73-ის საცხოვრებელ 
კორპუსში შიდა საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ 
ხარჯი

     2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 134,2 ათასი 
ლარით, აქედან 90,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა ამხანაგობა ,,ფარაონი და კომპანია"ს 
სოფ. ანაგაში ,,მთავარანგელოზი"-ს ხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მ/წ     ხარჯი.

                             დასუფთავების ღონისძიებები

 სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 374,2 ათასი ლარით.

                            სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 1,1 ათასი ლარით.

   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები



1,   არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გეგმა შეადგენს 749,5 ათას ლარს, 
დაფინანსებულია 294,7 ათასი ლარით. აქედან 20,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ 
„თბილგაზპროექტს“     საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისთვის, 

199,0 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს“ საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისთვის, 

26,6 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „პროექტირება, მშენებლობა, ექსპერტიზა“ს  
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისთვის, 

3,9 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „Live Design“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

3,9  ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „გისის“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

10,1 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „დიზაინი 2008“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

4,6 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „ელკოს“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

0,7 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „ერისი“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

2,5 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „მერკატორს“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 
სამუშაოებისთვის, 

2,2 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „პროექტირება, მშენებლობა, ექსპერტიზა“ 
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისთვის, 

24,2 ათასი ლარი კი ჩაერიცხა შპს „პროჯექტ კომპანის“ საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისთვის, 

2, სულ, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის 
ხარჯების  გეგმა შეადგენს 755,2 ათას ლარს, დაფინანსებულია 295,4 ათასი 
ლარით, 

   ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია



         სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 8,5 ათასი ლარით.

                                                        განათლება

ა(ა)იპ “სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
გაერთიანების” სუბსიდიის მუხლით გეგმა  შეადგენს 1370.7 ათას ლარს, 
დაფინანსებამ შეადგინა 1082.6 ათას ლარს,    

ა(ა)იპ “სიღნაღის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის“ სუბსიდიის მუხლით ”  9 
თვის გეგმა  შეადგენს 56.9 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 53.9 ათას ლარი, 

           საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების დაფინანსება

1, სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 59,8 ათასი ლარით, აღნიშნული თანხა 
გადაერიცხა შპს „თაიმსერვისს“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 
მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის. 

2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 156,0 ათასი ლარით, 
20,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა  შპს კად XXI ქ. სიღნაღის, სოფ. ვაქირის, სოფ. საქობოს 
და ქ. წნორის N3 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო 
მომსახურება

4,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „კამბისინე“-ს სოფელ ვაქირის საჯარო სკოლის 
სარემონტო სამუშაოების  ხარჯი (პანდუსის მოწყობა)

45,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „სინერჯი სისტემ“-ს ქ. სიღნაღის საჯარო სკოლის 
სარემონტო სამუშაოების  ხარჯი 

41,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „სინერჯი სისტემ“-ს სოფელ ვაქირის საჯარო 
სკოლის სარემონტო სამუშაოების  ხარჯი 

10,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „აღმაშენებელი 2015“-ს სოფელ  ქვ. მაჩხაანის 
საჯარო სკოლის ეზოს საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოების ხარჯი



1,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „მერკატორ“-ს სოფელ   ანაგის, ქ. წნორის #1, ს. 
ხირსის და ს. ხორნაბუჯის საჯარო სკოლების სველი წერტ. სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების მ/წ ხარჯი

30,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „შენება+“სოფ. ხირსის, სოფ. ხარნაბუჯის, ანაგის, ქ. 
წნორის #1 საჯარო სკოლების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
მ/წ ხარჯი

სულ, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო მოსწავლეთა ტრანსპორტირების 
დაფინანსების ხარჯების გეგმაა 612,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 215,8 
ათასი ლარი, 

                         სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

   არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 84,7 ათასი ლარით, 
აქედან 74,6 ათასი ლარი                                                                                                                                                                                      
ჩაერიცხა ამხანაგობა „აითიემს“ თოღლაანთ უბანში ახალი საბავშვო ბაღის 
მშენებლობის ხარჯი, 9,6 ათასი ლარი  ჩაერიცხა შპს „აღმაშენებელი2015“ 
ხორნაბუჯი, ხირსა, ტიბაანის საბავშვო ბაღების სველი წერტილების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯი, 0,4 ათასი ლარი ჩსტიქიის შედეგად 
დაზარალებულის დახმარება, აერიცხა ენერგოპროჯორჯიას. 

IV. კულტურა, რალიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და 
სპორტი

          ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ 

1, სუბსიდიის მუხლით გეგმა შეადგენს 180,0 ათას ლარს, დაფინანსებულია 154,4 
ათასი ლარით,

2, სულ ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ 
ხარჯების  გეგმა  შეადგენს 180,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 154,4 ათასი 
ლარი, 85,7%, 



ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო 
მომსახურების ცენტრის” ხარჯების გეგმა  შეადგენს 248,5 ათას ლარს, 
დაფინანსებამ შეადგინა 207,1 ათასი ლარი, 83,3%, არაფინანსური აქტივების 
ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 42,3 ათასი ლარით, აქედან 39,4 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა შპს „ხიდმშენ 99“-ს სოფელ ბოდბეში ახალგაზრდული ცენტრის 
მშენებლობის ხარჯი, 1,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „სოკარ ჯორჯიას“ 
ახალგაზრდული ცენტრის შენობის გაზიფიცირების ხარჯი.

ა(ა)იპ”სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის” გეგმა  
შეადგენს 181,0 ათას ლარს, დაფინანსება შეადგენს 155,0 ათას ლარს, 85,6%, 

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო  სკოლების გაერთიანების“  
სუბსიდიის მუხლით  გეგმა  შეადგენს 183,2 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 
179,0 ათასი ლარი, 98,6%  

                    

საინფორმაციო ცენტრი

   საქონელი და მომსახურების ხარჯები  დაგეგმილია  15,0 ათასი ლარით. 
დაფინანსებულია 8,6 ათასი ლარით, რომელიც გადაერიცხა სპს „ყალაბეგაშვილი 
ორიონი“ გაზეთი „სპექტრს“ გაზეთის მიწოდების ღირებულება, 0,6 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა შპს „პრაიმ თაიმს“ საინფორმაციო სააგენტო www.primetime.ge-ზე 
სარეკლამო-საინფორმაციო მასალის განთავსების მ/წ ხარჯი.

საზოგადოებრივი და  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

   1,  საქონელი და მომსახურების ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა  31,4 ათასი ლარი, 
აქედან 0,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს სხვადასხვა 
ქვეყნებიდან ჩამოსული დელეგაციებისთვის წმინდა ნინოს ხატების საჩუქრის 
სახით შეძენის მ/წ ხარჯი, 0,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს დათუნას“ 
მუნიციპალიტეტში გამართულ ახალგაზრდულ ფესტივალში მონაწილე 
სტუმრებისთვის საჩუქრების მიწოდების მ/წ ხარჯი,  30,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა 
შპს ზ.მ.ჯ. არტი ZMGART-ს მ/წლის 4-5 სექტემბერს გამართული ფესტივალი 
,,ზაფხულის ღამის ჯაზი"-ს მომსახურების  ხარჯი, 2,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს 
„დათუნას“სიღნაღის მუნიციპალიტატში მცხოვრები 28 მარტოხელა დედის და 52 



მარჩენალ დაკარგული ოჯახისათვის 3 მარტთან დაკავშირებით საჩუქრების 
შეძენის მ/წ ხარჯი.

2, სუბსიდიის მუხლი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 7,6 ათასი ლარი, აქედან 4,0 
ათასი ლარი ჩაერიცხა (ა)იპ ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერციას ა)იპ 
,,ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერაციის" სუბსიდირების მ/წ ხარჯი,    0,5 
ათასი ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ სოფელ ტიბაანის განვითარების ფონდს, 3,0  ათასი 
ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ ,,სამოქალაქო ინიციატივა-Civic Initiative" სუბსიდირების მ/წ 
ხარჯი,  0,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ ძალისმიერი სამჭიდი კლუბი ,,ფენიქსი"-ს 
სუბსიდირების 2019 წლის ხარჯი 

 3,  სხვა დანარჩენი ხარჯების  მუხლი დაფინანსებულია 7,3 ათასი ლარით,  აქედან 
1,6  ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ჯეოსპორტს  საქართველოს სასკოლო სპორტული 
ოლიმპიადის ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის სპორტული ფორმების 
მიწოდების მ/წ ხარჯი,  0,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა ჯემალ ნანდოშვილს მსოფლიო 
ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯი, 2,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ეტალონი-
მედიას მედიაპროექტ ეტალონში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე 
ახალგაზრდების მონაწილეობის  ხარჯი.  

4, სულ საზოგადოებრივი და  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის 
ხარჯების  გეგმა  შეადგენს 48,5 ათას ლარს,  დაფინანსებამ შეადგინა 46,3 ათასი 
ლარი, 95,4% , 

                      რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

   სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 17,5 ათასი ლარით, აქედან 10,0 ათასი 
ლარი ჩაერიცხა სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს სოფ. ანაგის ,,ფერისცვალების“ 
სახელობის საკათედრო ტაძარის მიმდინარე რემონტისთვის სუბსიდირების 
ხარჯი, 6,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს სოფ. ქ. 
ბოდბის ,,სვეტისცხოვლობის“ სახელობის საკათედრო ტაძარის მიმდინარე 
რემონტისთვის სუბსიდირების ხარჯი, 1,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა სსიპ 
საქართველოს საპატრიარქოს სოფ. ანაგის ,,მთავარანგელოზის“ სახელობის 
საკათედრო ტაძარის მიმდინარე რემონტისთვის სუბსიდირების ხარჯი.

V. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა



            მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის 9 
თვის გეგმა  შეადგენს 926,3 ათას ლარს, დაფინანსებულია 820,2 ათასი ლარით,  
88,5% მათ შორის:

                      ამბულატორიების რეაბილიტაცია

    არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 261,5 ათასი ლარით, 
აქედან 245,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ორბა7“ სსიპ საგანგ  სიტუაციების 
კორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის  ხარჯი, 0,8 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ ქ. წნორში ირ. ევდოშვილის ქ. 
#21-ში მდებარე სასწრაფო დახმარების შენობის (აბნ.#002115872999) 
გაზიფიცირების სამუშაოების  ხარჯი, 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა სს „ენერგო პრო 
ჯორჯიას“ ელ. ენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ქ. წნორში ირ. ევდოშვილის ქ. 
#21-ში მდე სასწრაფო  დახმარების შენობაზე ელექტროენერგიის მიერთების  
ხარჯი.

     ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
ცენტრი“-ს 9 თვის  გეგმა  შეადგენს 42,6 ათას ლარს, დაფინანსებულია 38,5 ათასი 
ლარით, 90,3 %

     მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების ხარჯების  გეგმა  შეადგენს 200.0 ათას 
ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 155,3 ათასი ლარი, 

     ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ხარჯების  გეგმა  შეადგენს 18,6 
ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 15,6 ათასი ლარი,  

     სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა 
დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების  ხარჯების  გეგმა  
შეადგენს 0,7 ათას ლარს, დაფინანსებულია 0,5 ათასი ლარით

      სხვა სოციალური ღონისძიებების   გეგმა  შეადგენს 152,6 ათას ლარს, 
დაფინანსებამ შეადგინა 134,9 ათასი ლარი, 

სტიქიისა და ხანძრის  შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად  
გეგმა  შეადგენს 30,9 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 30,5 ათასი ლარი 0.8 
ათასი ლარი ჩაერიცხა შალვა დუჩიძეს ქონება ფართის ქირის ღირებულება 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულის ჯონდო ცანავასთვის დასახმარებლად, 1,0  
ათასი ლარი ჩაერიცხა დალი ბეგიაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის 
დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა ზინაიდა ბაბაიანცს სტიქიის შედეგად 



დაზარალებულის დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა გოგიტა ტარიელაძეს 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა ლილი 
გულიაშვილს  სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 0,7 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა მარინე გოგოლაშვილს  სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 
0,7 ათასი ლარი ჩაერიცხა ნატალია დემეტრაშვილს სტიქიის შედეგად 
დაზარალებულის დახმარება, 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა რობერტ ბეჟიტაშვილს 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა ბელა 
უსოევს, 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა მაია შაიშმელაშვილს, 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა 
ნანული ბერიაშვილს, 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა გიორგი ბერიაშვილს, 1,0 ათასი 
ლარი ჩაერიცხა უშანგი ზაიმოვს, 0,6 ათასი ლარი ჩაერიცხა ლია 
მახარობლიშვილს, 0,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა თამარ ჯოხარიძეს, 0,8 ათასი ლარი 
ჩაერიცხა ზეინაბ ზურაბაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება. 

       იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) სოციალური დახმარების 
გეგმა  შეადგენს 1,8 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 1,5 ათასი ლარი,  15 
განცხადება.

     შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და 
სამედიცინო დახმარების  გეგმა  შეადგენს 67,6 ათას ლარს, ფაქტიურად 
გახარჯულია 64,3 ათასი ლარი.

     მარჩენალდაკარგულის და მარტოხელა დედების სოციალური დახმარების 
გეგმა  შეადგენს 4,2 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 3,5 ათასი ლარი, 21 
განცხადება.

        ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო“-ს ხარჯების 9 თვის 
გეგმა შეადგენს 115,8 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 109,9 ათასი ლარი, 
დღეის მდგომარეობით სარგებლობს 187 ბენეფიციარი ძირითადი სიით, ხოლო 
რეზერვში -10.

       სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარების ხარჯების 9 თვის გეგმა 
შეადგენს 18,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 9,0 ათასი ლარი. 

         სულ, 2020 წლის ხარჯების 9 თვის გეგმა შეადგენს 17452,7 ათას ლარს, 
დაფინანსებამ შეადგინა 10566,6 ათასი ლარი.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე                                                                           მადონა ბატიაშვილი


