სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების
ანგარიში

სიღნაღის

მუნიციპალიტეტის

2021

წლის

ბიუჯეტი

დამტკიცებული

იქნა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის #14 დადგენილებით. რის
შედეგადაც ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვრა 11300,0 ათასი ლარის ოდენობით
(ნაშთის ცვლილების გარეშე).
2021 წლის 9 თვეში ბიუჯეტში განხორციელდა 3 ცვლილება:
1, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის

№5

დადგენილებით, ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 3450,9 ათასი ლარით და
განისაზღვრა 14750,9 ათასი ლარით. გადასახდელები გაიზარდა 5538,8 ათასი ლარით
განისაზღვრა 16838,8 ათასი ლარით.
2,

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 მაისის

№9

დადგენილებით ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 2098,7 ათასი ლარით და განისაზღვრა
16849,6 ათასი ლარით. გადასახდელები გაიზარდა 2484,2 ათასი ლარით განისაზღვრა 19323,0
ათასი ლარით.
3, , სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 ივლისის

№10

დადგენილებით, ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდა 3396,2 ათასი ლარით და
განისაზღვრა 20245,8 ათასი ლარით,

ბიუჯეტის გადასახდელები გაიზარდა 3846,6 ათასი

ლარით განისაზღვრა 23164,6 ათასი ლარით.

ფაქტიური შემოსულობების მიხედვით
2021 წლის 9 თვის შემოსავლების გეგმა შეადგენს 12975,4 ათას ლარს. ფაქტიურმა
შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 10547,7 ათასი ლარი,

გეგმის 81,3 %, მათ შორის:

გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემოსავლები გაზრდილია 1070,0
ათასი ლარით
ა. დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაგეგმილია 4000,0 ათასი ლარით,
ფაქტიურმა შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 3765,3 ათასი ლარი, 94,1%
ბ. საწარმოთა ქონების გადასახადი დაგეგმილი იყო 660.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა
შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 867,1 ათასი ლარი ,

გ. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი დაგეგმილი იყო 15,0 ათასი ლარი,
ფაქტიურმა შემოსავალმა 9 თვეში შეადგინა 0,2 ათასი ლარი,
დ. სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი დაგეგმილი იყო

865,0

ათასი ლარი, 9 თვეში შემოსულია 237,9 ათასი ლარი, 27,5%
ე. არასასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 9 თვეში შემოსულია
10,8 ათასი ლარი,
ვ. გრანტებიდან მიღებული შემოსავალია 9 თვეში 5100,8 ათასი ლარი,
მათ შორის:
ვ.ა. მიზნობრივი ტრანსფერი დაგემილია 310,0 ათასი ლარი, მიღებულია

280,1

ათასი ლარი,
ვ.ბ. ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად მიღებულია 4820,7 ათასი
ლარი
ზ. სხვა შემოსავლები დაგეგმილია 333,4 ათასი ლარი, შემოსულია 565,6 ათასი ლარი,
მათ შორის:
ზ.ა. პროცენტებიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 112,7 ათასი ლარს,
ზ.ბ.

მოსაკრებელი

ბუნებრივი

რესურსებით

სარგებლობისათვის

ბიუჯეტში

შემოსულია 24,1 ათასი ლარი,
ზ.გ, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან შემოსულია 46,2 ათასი ლარი,
ზ.დ. სანებართვო მოსაკრებლების კუთხით

გეგმა შეადგენს 18.0 ათას ლარს,

შემოსულია 69,7 ათასი ლარი,
ზ.ე. ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების
კუთხით შემოსულია 17,6 ათასი ლარი,
ზ.ვ.

შემოსავალი

საურავები)

სხვა

არაკლასიფიცირებული

ხელშეკრულების

პირობების

სანქციებიდან

დარღვევის

გამო

(ჯარიმები

და

დაკისრებული

პირგასამტეხლოდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 98,2 ათასი ლარი,
ზ.ვ. ჯარიმები, სანქციების და საურავების კუთხით შემოსულია 140,8 ათასი ლარი,
გეგმის 93,8%

შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი იყო

815,0 ათასი

ლარი, შემოსულია 591,0 ათასი ლარი, 72,5%
მათ შორის:
ა. ძირითადი აქტივებიდან მიღებულია 121,9 ათასი ლარი
ბ. არაწარმოებული აქტივების (მიწა) პრივატიზებიდან მიღებულია 469,1 ათასი
ლარი.
სულ, 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული შემოსულობების გეგმა შეადგენს
13790,4 ათას ლარს, ფაქტიურმა შემოსულობამ 9 თვეში შეადგინა 11138,7 ათასი ლარი,
გეგმის 80,7 %. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემოსულობები
გაზრდილია 914,8 ათასი ლარით

გადასახდელები
I.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ხარჯების 2021 წლის 9 თვის გეგმა შეადგენს 2131.0 ათას ლარს, საკასო
შესრულებამ შეადგინა 2054.0 ათასი ლარი, გეგმის 96.3%, გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 183.0 ათასი ლარით
მათ შორის:
1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯების 9 თვის გეგმა
ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 427.7 ათასი ლარი,

შეადგენს 444.8 ათას

გეგმის 94,2%, გასული წლის

შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები შემცირებულია 31.5 ათასი ლარით

მათ შორის:
ა. შრომის ანაზღაურების მუხლით 9 თვის

გეგმა შეადგენს 334.0 ათას ლარს,

დაფინანსებულია 327.4 ათასი ლარით, გეგმის 98%,

ბ. საქონელი და მომსახურების ხარჯების 9 თვის გეგმა შეადგენს 64.8 ათას ლარს,
დაფინანსებულია 62.8 ათასი ლარით, გეგმის 96.5 %
მათ შორის:
ბ.ა. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლი დაფინანსებულია 19.6 ათასი
ლარით
ბ.ბ. ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია 5.3 ათასი ლარით,
მათ შორის;
ბ.ბ.ა. კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,7 ათასი ლარი,
ბ.ბ.ბ. საფოსტო მომსახურების ხარჯი 0,1 ათასი ლარი
ბ.ბ.გ.საკანცელარიო,

საწერ-სახაზავი

ქაღალდის,

საბუღალტრო

ბლანკების,

ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1,3
ათასი ლარი
ბ.ბ.დ. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალგაზეთის

შეძენა

და

ყველა

სახის

საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი

საქმიანობის) ხარჯები დაფინანსებულია 1,4 ათასი ლარით
ბ.ბ.ე. კომპიუტერული ტექნიკის ხარჯია 0,3 ათასი ლარი
ბ.ბ. ვ. კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი 0,3 ათასი ლარი
ბ.გ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის
ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 35.8 ათასი ლარით
მათ შორის:
ბ.გ.ა. საწვავ/საპოხი მასალების შესაძენად 32.8 ათასი ლარი,
ბ.გ.ბ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2.3 ათასი ლარი
ბ.გ.გ.ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
0,7 ათასი ლარი
წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,3 ათასი ლარი

ბ.დ. სხვადასხვა

მიმდინარე

ხარჯები

დაფინანსებულია

37.5

ათასი ლარით

(საკრებულოს წევრების მომსახურეობის განხორციელების მიმდინარე წლის ხარჯი)

2.

მუნიციპალიტეტის მერიის საერთო ხარჯების 9 თვის გეგმა

შეადგენს 1409.0

ათას ლარს, საკასო ხარჯია 1362.2 ათასი ლარი, გეგმის 96.7 %. გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 136.9 ათასი ლარით მათ შორის:
ა. მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მუხლით 9 თვის გეგმა შეადგენს 808,2
ათას ლარს, დაფინანსებულია 806.6 ათასი ლარით, გეგმის 99.8%.
ბ. საქონელი და მომსახურების ხარჯების

გეგმა შეადგენს 439.3 ათას ლარს,

დაფინანსებულია 408.1 ათასი ლარით, გეგმის 92.9%
მათ შორის:
ბ. ა . შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 71.8 ათასი ლარით,
ბ. ბ. მივლინება დაფინანსებულია 1,9 ათასი ლარით
ბ. გ. ოფისის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 127.7 ათასი ლარით,
მათ შორის :
ბ.გ.ა. მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი - 3,6 ათასი
ლარი
ბ.გ.ბ. კავშირგაბმულობის ხარჯი ---- 16.1 ათასი ლარი,
ბ.გ.გ. საფოსტო მომსახურების ხარჯი ---2,4 ათასი ლარი
ბ.გ.დ მოხმარებული ელ. ენერგია-----48,5 ათასი ლარი
ბ.გ.ე. წყლის ხარჯი----29.7 ათასი ლარი,
ბ.გ.ვ. ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი---12,5 ათასი ლარი,
ბ.გ.ზ.

საკანცელარიო,

საწერ-სახაზავი

ქაღალდის,

საბუღალტრო

ბლანკების,

ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის
ხარჯებია 5,2 ათასი ლარი,
ბ.გ.თ. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალგაზეთის

შეძენა

და

ყველა

სახის

საქმიანობის) ხარჯებია 1,3 ათასი ლარი

საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი

ბ.გ.ი. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 3,0
ათასი ლარი
ბ.გ.კ.კომპიუტერული ტექნიკა 0,7 ათასი ლარი
ბ.გ.ლ.კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2.9 ათასი ლარი
ბ.გ.მ.სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან
დაკავშირებული ხარჯი 4,7 ათასი ლარი
ბ.დ. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია---33,8 ათასი ლარით.
ბ.ე. ტრანსპორტის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია --- 98,8 ათასი ლარით,
მათ შორის :
ბ ე.ა. საწვავის შესაძენად----- 89,3 ათასი ლარი,
ბ.ე.ბ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი დაფინანსებულია 6,8 ათასი ლარით
ბ.ე.გ.ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2,7
ათასი ლარი
ბ.ვ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების მუხლი
დაფინანსებულია---74,1 ათასი ლარით, მ.შ. 2,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს
„მაგთიკომს“ 112-ის მომსახურების ხარჯი, 42,6 ათასი ლარი გადაირიცხა სსიპ დაცვის
პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოს მიერ გაწეული
მომსახურების საფასური, 6,8 ათასი ლარი ჩაირიცხა სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახურის

მიერ

გაწეული

მომსახურების

საფასური

საქმისწარმოების

ავტომატიზებული სისტების (eDocument) მომსახურების მ/წ ხარჯი, 1.3 ათასი ლარი
ჩაერიცხა ი/მ დავით რობაქიძეს, აუდიტორული მომსახურების ხარჯი, 5,7 ათასი
ლარი ჩაერიცხა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური მუნიციპალიტეტში
განლაგებული შენობა-ნაგებობების ვიზუალური დათვალიერების 2020 წლის ხარჯი,
10,0ათასი ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ საქ.ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულ
ფინანსისტთა ასოციაციას სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საწევრო შენატანის
მ/წ ხარჯი, 4,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს„დოგი დოკ“-ს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების მომსახურების მ/წ ხარჯი,
გ. სუბსიდიების მუხლით 9 თვის გეგმა შეადგენს 43,0 ათას ლარს, დაფინანსებულია
42,5 ათასი ლარით, რომელიც ჩაერიცხა ა(ა)იპ წითელი ჯვრის საზოგადოებას
სუბსიდირების მ.წ. ხარჯი.

ე. სხვა ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 11.4 ათასი ლარით, აქედან 3,1 ათასი
ლარი ჩაერიცხა ი/მ ევდოსია მატიაშვილს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
33 მარტოხელა მშობლების და 57 მარჩენალდაკარგული ოჯახისათვის 3 მარტთან
დაკავშირებით პლედების შეძენის მ/წ ხარჯი , 1,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა სწავლის
გადახდის საფასური (მაკა ზედელაშვილი), 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა მარიამ
ჭანტურიას

მარბურგის ფილიპეს სახელობის უნივერსიტეტში გასამგზავრებელი

თვითმფრინავის ბილეთის შეძენის ღირებულება, 2,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა ბექა
გურაშვილის

სწავლის

საფასური,

„ჯეოსპორტს“საფეხბურთო
გუნდებისათვის

1,7

ჩემპიონატში

ათასი

ლარი

"მოყვარულთა

ჩაერიცხა
ლიგა"

შპს

მონაწილე

სპორტული ფორმების მიწოდების მ/წ ხარჯი, 1,1 ათასი ლარი

ჩაერიცხა ირაკლი ცხვირავაშვილის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სწავლის საფასური, 0,5 ათასი ლარი ჩაირიცხა ქართველი კომპოზიტორის და
პედაგოგის,

ხელოვნების

დამსახურებული

ოსტატის

ვაჟა

აზარაშვილის

დაჯილდოვების მ/წლის ხარჯი, 0,5 ათასი ლარი ჩაირიცხა შემოსავალი სანქციებიდან
(ჯარიმები

და

საურავები)

პერსონალური

მონაცემთა

დაცვის

სფეროში

სამართალდარღვევის გამო მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი #000227-ით დაკისრებული ჯარიმის გადახდის მ/წ ხარჯი

ვ. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი დაფინანსებულია 15,5 ათასი ლარით.
ზ. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით

გეგმა შეადგენს 90.7 ათას ლარს.

დაფინანსებულია 78.1 ათასი ლარით, 1,2 ათასი ლარი რომელიც ჩაერიცხა შ.პ.ს.
"საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"ს წყალმომარაგების
გამანაწილებელ ქსელზე ქ. წნორში თავისუფლების ქ. #11-ში მდებარე ტერიტორიულ
ორგანოზე წყალმომომარაგების მიერთების მიმდინარე წლის ხარჯი, 0,8 ათასი ლარი
ჩაერიცხა სპს ყალაბეგაშვილი ორიონს სარეკლამო ბანერის დამზადების მ/წ ხარჯი,
21,1

ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „გიდანი“ს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ

ნუკრიანში ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების მ/წლის ხარჯი, 1,8
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „კარბოს“სიღნაღის რუკის განათების (ლაითბოქსის)
გადასახურად მონოლითური პოლიკარბონატის ფილის მიწოდების მ/წ ხარჯი, 48,8
ათასი ლარი ჩაირიცხა
შეძენის

მ/წლის

შპს „უნიპაკს“პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების

ხარჯი,

3,5

ათასი

ლარი

მუნიციპალიტეტისთვის (ინფრასტრუქტურის

ჩაერიცხა

შპს„

მაზის“

სიღნ.

სამსახური) 5 ცალი ხის კარადის

მიწოდების მ/წ ხარჯი, 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა სსიპ; სსიპ - დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტს სსიპ-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული
სამმართველოს

მიერ

გაწეული

მომსახურების

საფასური

დაცვითი-საგანგაშო

სიგნალიზაციის სისტემის სამონტაჟო-საინსტალაციო სამუშაოების მ/წლის ხარჯი
(ს.საქობო, უნივერსიტეტის ქ. #32-ში ტექნიკუმის შენობა), 0,5 ათასი ლარი სსიპ; სსიპ
- დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს სსიპ-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
კახეთის რეგიონული სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური
დაცვითი-საგანგაშო

სიგნალიზაციის

სისტემის

სამონტაჟო-საინსტალაციო

სამუშაოების მ/წ ხარჯი (სოფ. ნუკრიანის ტერიტორიული ორგანო), 0,4 ათასი ლარი
ჩაერიცხა

სსიპ;

სსიპ

-

საქართველოს

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

სსიპ-

საქართველოს შსს-ს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების
საფასური მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მექანიკური სატრანსპორტო
საშუალებების რეგისტრაციის მ/წლის ხარჯი.

3.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო

გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდის გეგმა

შეადგენს 242,3 ათას ლარს,

დაფინანსებულია 241,8 ათასი ლარით , გეგმის 99,8 %

ვალდებულებების კლება დაფინანსებულია 153,4 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 88,4 ათასი ლარით
სხვა ხარჯები 2,3 ათასი ლარი

4, შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 2,2 ათასი ლარით

II.
1,

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის ღონისძიებების 9

თვის გეგმა შეადგენს 72,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯია 72,5 ათასი ლარი,
,
მათ შორის:

გეგმის 99,6%

1. მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მუხლით გათვალისწინებული
გეგმა შეადგენს 65,6 ათას ლარს. დაფინანსებულია 65,4 ათასი ლარით,
2.

საქონელი და მომსახურების ხარჯების 9 თვის გეგმა შეადგენს 7,2 ათას ლარს,

დაფინანსებულია 7,1 ათასი ლარით,
მათ შორის:
ა. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,
გაზეთის

შეძენა

და

ყველა

სახის

საგამომცემლო-სასტამბო

ჟურნალ-

(არაძირითადი

საქმიანობის) ხარჯები 0,4 ათასი ლარი,

ბ. ტრანსპორტის ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია 6,7 ათასი ლარით,
მათ შორის :
საწვავის შესაძენად------ 6,7 ათასი ლარი,

III.

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლუატაცია
გზების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1, საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 2.8 ათასი ლარით,
რომელიც ჩაერიცხა

შპს „თეუ ჯგუფს“ დამცავი ბარიერების მიწოდების მ/წლის

ხარჯი.
2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 5145.1 ათასი
ლარით, აქედან

4,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო

კომპანია ,,სერპანტინი"ს სოფ. ტიბაანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯი (2.5% ),
383,9 ათასი ლარი
,,სერპანტინი"ს

ჩაერიცხა შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო მაღაროში ცენტრალური

ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი
449,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ენ-დი როუდის“ სიღნაღი-წნორი ს/გზიდან წმინდა
ნინოს წყაროსთან მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაციის მ/წ ხარჯი

51,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს

„ენ-დი როუდის“ ქ. წნორში რუსთაველის ქუჩის

ბოლოდან წმ. ნინოს წყაროს გზამდე საავტომობილო გზის სარეაბ. სამუშაოების მ/წ
ხარჯი
72,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს

„ენ-დი როუდის“ . წნორში დოდაშვილისა და

სიღნაღის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი
15,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს

„ენ-დი როუდის“ ქ. წნორში დოდაშვილისა და

სიღნაღის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი
1536,0

ათასი

ლარი

ჩაერიცხა

შპს

„დინ

გრუპს“

წნორში

მოსულიშვილის,

სარაჯიშვილის, ახმეტელის, ბარათაშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე
130, 0 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ქვენიფნელს“სოფ. ნუკრიანში ,,ჭოტორის" უბნის
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი
165,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ქვენიფნელს“ ჯუგაანი-ბოდბისხევი-წნორის
დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი
99,7 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპს“სოფ. ძვ. ანაგში
მოასფალტების

გარეშე

დარჩენილი

შიდა

საუბნო

გზების

სარეაბილიტაციო

სამუშაოების 2020 წ. ხარჯი (პირველი ნაწილი)
2184,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა

შპს „ენკოს“სოფ. ძვ. ანაგში მოასფალტების გარეშე

დარჩენილი შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი (მეორე
ნაწილი)
52,6 ათასი ლარი ჩაირიცხა ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; სიღნაღი
შემოსავალი

ხელშეკრულების

პირობების

დარღვევის

გამო

დაკისრებული

პირგასამტეხლოდან (შპს "კომპანია ბლექსი გრუპი" ს/კ 204477734)
3, სულ, გზების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
დაგეგმილი იყო 6622,2 ათასი ლარით, ფაქტიურად გაიხარჯა 5147,9 ათასი ლარი,
77,7%, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 1058,0
ათასი ლარით

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების 9 თვის გეგმა შეადგენს 4,5
ათას ლარს, საკასო ხარჯია 2,8 ათასი ლარი,

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 663,1 ათასი ლარით, ფაქტიურად ხარჯი შეადგენს 422,5 ათასი ლარს,
63,7%, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 37,7
ათასი ლარით

მათ შორის:
1, საქონელი და მომსახურების ხარჯების გეგმაა 25,0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯია
24,1

ათასი

ლარი.

ჭაბურღილების

11,5

ათასი

ლარი

ელექტროენერგიის

ჩაერიცხა

გადასახადი,

სს

12,6

„ენერგოპროჯორჯიას“

ათასი

ლარი

ჩაერიცხა

საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგებას წყლის ხარჯი.
2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გეგმა შეადგენს 470,1 ათას ლარს,
დაფინანსებულია 128,0 ათასი ლარით, აქედან 8,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს
„დაკოს“სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ. მაჩხაანში წყალმომარაგების სათავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი,
61,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „თბილისს“სოფ. ვაქირში ,,ხუთმილა" წყალთან
სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების (მეორე ეტაპი) მ/წ ხარჯი,
31,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „თერგს“სოფ. ქვ. მაჩხაანში ჭაბურღილის მოწყობის
სამუშაოების მ/წ ხარჯი
7,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ჰიდროგეოს“სოფლებში: ანაგა, ვაქირი და ტიბაანი
ჭაბურღილების მშენებლობის 2018 წლის ხარჯი
3,1

ათასი

ლარი

ჩაერიცხა

ერთიანი

ანგარიში;

სხვა

შემოსულობები;

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტ
ეხლოდან (შპს თერგი, ს/კ 404873099)
3, სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 270,4 ათასი ლარით,

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
1, სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 58,1 ათასი ლარით, აქედან 40,0 ათასი ლარი
ჩაერიცხა შპს „ნიუ სითის“ ქ. სიღნაღის და ქ. წნორის დაზიანებული საცხოვრებელი
სახლის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წ ხარჯი, 18,1 ათასი ლარი
ჩაერიცხა
2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 106,5 ათასი ლარით,
აქედან 103,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა ი/მ გოჩა ქირათელიძეს სიღნაღის ბულვრის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯი, 3,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბურჯი +ს“
სოფ. ქვ. მაჩხაანში თეატრის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხარჯი.
3,

სულ,

ავარიული

შენობების

და

სახლების

რეაბილიტაცის

ხარჯები

დაფინანსებულია 164,6 ათასი ლარით

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯები

დაგეგმილია

361,7 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა 352,1 ათასი ლარი, 97.3%, გასული წლის
შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 79,0 ათასი ლარით

მათ შორის:
1, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების მუხლი დაფინანსებულია
263,1 ათასი ლარით,

გარე განათების სისტემების ელექტროენერგიის გადასახადი

263,1 ათასი ლარი გადაირიცხა სს `ენერგო პრო ჯორჯია“-ის ანგარიშზე,
2, სუბსიდიის მუხ;ლი დაფინანსებულია 75,6 ათასი ლარით
3, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 13.4 ათასი ლარით,
აქედან 0,6 ათასი ლარი

ჩაერიცხა სს "ენერგო-პრო-ჯორჯია"ს ელ. ენერგიის

გამანაწილებელ ქსელზე სოფ. ბოდბისხევის გარე განათების ელექტროენერგიის
მიერთების მიმდინარე წლის ხარჯი, 12,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბრენდი“სოფელ
ძველ ანაგაში შიდა საუბნო გზებზე გარე განათების მოწყობის 2019 წლის ხარჯი, 0,3

ათასი ლარი ჩაერიცხა სს „ეპ ჯორჯიას“ ელ. ენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე სოფ.
ჯუგაანის (ხალას უბანი) გარე განათების ელექტროენერგიის მიერთების მიმდინარე
წლის ხარჯი.

საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
1, სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 24,9 ათასი ლარით
2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 419,8 ათასი ლარით,
აქედან 265,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ენკო“ს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ანაგაში მთავარანგელოზის ხევის გაწმენდა და ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის მ/წ
ხარჯი
154,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა

შპს „ზანაძგას“სოფ. ჯუგაანში ,,ხალას" უბანში

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების მ/წ ხარჯი

დასუფთავების ღონისძიებები
სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 517,8 ათასი ლარით. გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 143,6 ათასი ლარით.

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 1,1 ათასი ლარით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
1, საქონელი და მომსახურების ხარჯი დაფინანსებულია 2,0 ათასი ლარით
2, სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 10,2 ათასი ლარით, რომელიც ჩაერიცხა შპს „კად
XXI“ 2021 წ ივლისის და აგვისტოს თვეში სტიქიის შედეგად ქ. სიღნაღში, ქ. წნორში
და ს. ხირსაში დაზიანებული

საცხოვრებელი

სამუშაოების საპროექტო მომსახურების მ/წ ხარჯი,

სახლების

სარეაბილიტაციო

1, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის დაფინანსებულია 355,9 ათასი ლარით.
აქედან 32,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს მ-„პროექტს“ 2021 წ განსახორციელებელი
ადგილობრივი

მნიშვნელობის

საავტომობილო

გზების

სარეაბილიტაციო

სამუშაოებისათვის საპრ-სახარჯ მომსახ მ/წ ხარჯი, 161,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს
„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს“ საპრ-სახარჯ მომსახ მ/წ ხარჯი, 20,7 ათასი ლარი
ჩაერიცხა შპს
ამხანაგობა

„არიში“ს საპრ-სახარჯ მომსახ მ/წ ხარჯი, 28,6 ათასი ლარი ჩაერიცხა
"ბამბლი"ს

სიღნაღის

მუნიციპალიტეტის

მიერ

2021

წელს

განსაორციელებელი არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის და რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების მ/წ ხარჯი, 16,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა
შპს „გზამკვლევი 2001“ საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების მ/წ ხარჯი, 8,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა
შპს „დიზაინი 2008“ სოფ. ბოდბისხევში, სოფ. ხორნაბუჯში და სოფ. ილიაწმინდაში
სპორტული

ტრენაჟორების

მოწყობის,

სოფლების

სხვადასხვა

ქუჩებზე

გარე

განათების მოწყობის, სოფ. მაღაროს და სოფ. ბოდბის ბუნებრივი წყაროს სარეაბ.
სამუშაოების, სოფ. ნუკრიანის საბ. ბაღების და სოფ. მაღაროს საბ. ბაღის ეზოების
კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთ. მომს. მ/წ ხარჯი (სოფლის პროგრამა), 87,6
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო სამუსაოებისთვის.
2, სულ, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯების
გეგმა შეადგენს 378,7 ათას ლარს, დაფინანსებულია 368,1ათასი ლარით,

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება
სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 8,2 ათასი ლარით.

შადრევნების ექსპლუატაცია
სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 2,4 ათასი ლარით.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 27,1 ათასი ლარით,
რომელიც ჩაერიცხა შპს „გუნგლის“სოფლებში: ჯუგაანი, ქვ. მაჩხაანი, ხირსა,

ყარაღაჯი, ტიბაანი და ქვ. ბოდბეში, ანაგა, ვაქირი, საქობო, მაშნაარი, და ქ. წნორში
გარე განათების მოწყობის სამუშაოების მ/წ ხარჯი.

განათლება

ა(ა)იპ “სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
გაერთიანების”

სუბსიდიის

მუხლით

გეგმა

დაფინანსებამ შეადგინა 1387,5 ათას ლარს,

შეადგენს

1400,0

ათას

ლარს,

99,%, გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 304,9 ათასი ლარით

ა(ა)იპ “სიღნაღის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის“ სუბსიდიის მუხლით ” 9 თვის
გეგმა შეადგენს 52,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 51,6 ათას ლარი,

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო მოსწავლეთა ტრანსპორტირების
დაფინანსება

1, საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 176,1 ათასი ლარით,
აღნიშნული თანხა გადაერიცხა შპს „თაიმსერვისს“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის.
2, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 91,1 ათასი ლარით,
აქედან 28,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს სინერჯი სისტემას ქ. სიღნაღის საჯარო
სკოლის

სარემონტო

სამუშაოების

მ/წ

ხარჯი,

40,0

ათასი

ლარი

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტ
ეხლოდან (შპს "სინერჯი სისტემს"

ს/კ 405019536), 12,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა

ამხანაგობა "ველი+"ს სიღნაღის ავლიპე ზურაბაშვილის სახელობის საჯარო სკოლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წლის ხარჯი, 10,1 ათასი ლარი ჩაერიცხა ამხანაგობა

"ველი+"ს სოფ. ბოდბისხევის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მ/წლის
ხარ
სულ, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო მოსწავლეთა ტრანსპორტირების
დაფინანსებულია 267,2 ათასი ლარი, 99%

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 84,8 ათასი ლარით,
აქედან 4,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა სს "ენერგო-პრო-ჯორჯია"ს ელ. ენერგიის
გამანაწილებელ ქსელზე სოფ. ხირსაში მდებარე საბავშვო ბაღის სიმძლავრის
გაზრდის

მიმდინარე

წლის

ხარჯი,

7,6

ათასი

ლარი

ჩაერიცხა

შპს

„შენება+ს“ბოდბისხევის და ერისიმედის საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოების
ხარჯი , 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა „სოკარ ჯორჯიას“ გაზიფიცირების თანხა, 3,7 ათასი
ლარი ჩაერიცხა შპს „დიო“ს სოფ. ქვ. ბოდბეში „თოღლაანთ“ უბანშისაბავშვო
ბაღისთვის ვერტიკალური ფარდა ჟალუზის ხარჯი, 68,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა
ამხანაგობა „ლადარს“ ნუკრიანის, ზ.ბოდბის, ქვ. მაჩხაანის, ვაქირის, ანაგის ტიბაანის,
ხორნაბუჯის ხირსის საბავშვო ბაღებში ცენტრალური გათბობის სისტემის სამონტაჟო
სამუშაოების ხარჯი,

IV.

კულტურა,

რალიგია,

ახალგაზრდობის

ხელშეწყობა

და

სპორტი

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“
1, სუბსიდიის მუხლით გეგმა შეადგენს 164,0 ათას ლარს, დაფინანსებულია 163,7
ათასი ლარით,
2, სულ ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო

სკოლის“

ხარჯების გეგმა შეადგენს 164,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 163,7 ათასი ლარი,
98%, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 9,3 ათასი
ლარით

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 170.8 ათასი ლარით,
აქედან 83,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ბურჯი +ს“ სიღ. მუნიც. სოფ. ბოდბისხევის
მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების 2020 წლის ხარჯი, 87.5 ათასი
ლარი ჩაერიცხა შპს საფეხბურთო კლუბი „ერთობას“ სოფ. ხირსაში მინი სპორტული
მოედნის მოწყობის მ/წ ხარჯი

ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო

სკოლების გაერთიანების“

სუბსიდიის მუხლით გეგმა შეადგენს 199,5 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 199,2
ათასი ლარი, 99% ,

გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები

გაზრდილია 20,2 ათასი ლარით

ა(ა)იპ

,,სიღნაღის

მუნიციპალიტეტის

სახელოვნებო

მომსახურების ცენტრის” სუბსიდიის მუხლით გეგმა

და

საგანმანათლებლო

შეადგენს 160,0 ათას ლარს,

დაფინანსებამ შეადგინა 159,9 ათასი ლარი, 99,8%, გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით ხარჯები შემცირებულია 4,9 ათასი ლარით
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 1,9 ათასი ლარით

ა(ა)იპ”სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის” გეგმა
შეადგენს 199,0 ათას ლარს, დაფინანსება შეადგენს 198,1 ათას ლარს, 99,5%, გასული
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 43,1 ათასი ლარით

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
1, კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და
მაუწყებლობის ხარჯები დაფინანსებულია 41,1 ათასი ლარით, 33,9 ათასი ლარი
ჩაერიცხა ა(ა)იპ მხიარულთა და საზრიანთა კლუბს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
ინტელექტურლურ თამაშში ,,მან-სან-კანი"-ს მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების
სასკოლო ჩემპიონატის ორგანიზების მ/წ ხარჯი, 4,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „მის
პლანეტა-საქართველოს“ გასართობი მომსახურების ორგანიზების მ/წ ხარჯი, 2,3

ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ივენთინექს“ახალგაზრდული ღონისძიების

(ინტელექ

თამაშის, „რა? სად? როდის?“ ) ორგანიზების მ/წ ხარჯი (1 ეტაპი).
2,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯია 0,2
ათასი

ლარი,

რომელიც

ჩაერიცხა

ფ/პ

მაკა

კიკილაშვილს

სიღნაღის

მუნიციპალიტეტის მერიის სტუმრის ჰოლანდიის ელჩის და მისი დელეგაციისთვის
ყვავილების თაიგულის შეძენის მ/წ ხარჯი
3,სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 16,4 ათასი ლარით, აქედან 2,9 ათასი ლარი
ჩაერიცხა

ა(ა)იპ

„დამოუკიდებელ

ბავშვთა

და

სტუდენტთა

გაერთიანებას“,

სუბსიდირების მ/წ ხარჯი, 1,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ „კულტურულსაგანმანათლებლო ორგანიზაცია ათინათს“ სუბსიდირების ხარჯი, 5,5 ათასი ლარი
ჩაერიცხა ა(ა)იპ„ სამოქალაქო ინიციატივა - Civic Initiative“ს ა(ა)იპ ,,სამოქალაქო
ინიციატივა-Civic Initiative" სუბსიდირების მ/წ ხარჯი, 5,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა ააიპ
„საქ მწერალთა შემოქმედებითი კავშირს“ ა(ა)იპ ,,საქართველოს მწერალთა კავშირი"-ს
სუბსიდირების მ/წ ხარჯი, 1,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა ა(ა)იპ „სათემო ორგანიზაცია
ნუკრიანს“ ა(ა)იპ ,,სათემო ორგანიზაცია ნუკრიანი"-ს სუბსიდირების მ/წ ხარჯი.
4,წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 1,7 ათასი ლარით, აქედან 0,4
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს „ნუგბარის“სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტუმრად
ჩამოსული დელეგაციისთვის საჩუქრების მიწოდების მ/წ ხარჯი, 0,7 ათასი ლარი
ჩაერიცხა

ფ/პ

სვეტლანა

მუმლაურს

სიღნაღის

მუნიციპალიტეტში

სტუმრად

ჩამოსული დელეგაციისთვის საჩუქრების მიწოდების მ/წ ხარჯი, 0,3 ათასი ლარი
ჩაერიცხა შ.პ.ს. ''საჩუქრები-95''ს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტუმრად ჩამოსული
დელედაციისთვის საჩუქრების მიწოდების მ/წ ხარჯი, 0,3 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს
„ლივინგ რუთს რენჩს“ თურქეთის დელეგაციის (15 პერსონა) გამასპინძლების მ/წ
ხარჯი
სულ,

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

ღონისძიებების

დაფინანსების

გეგმა

შეადგენს 68,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 59,4 ათასი ლარი, 87,3%,
გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხარჯები გაზრდილია 13,1 ათასი
ლარით

საინფორმაციო ცენტრი
საქონელი და მომსახურების ხარჯები

დაგეგმილია

15,0 ათასი ლარით.

დაფინანსებულია 8,0 ათასი ლარით, 2,7 ათასი ლარი გადაერიცხა შპს „პრაიმ თაიმს“

საინფორმაციო სააგენტო www.primetime.ge-ზე სარეკლამო-საინფორმაციო მასალის
განთავსების

ხარჯი, 3,4 ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს გამომცემლობა გრიფონს

სიღნაღის გაზეთის მიწოდების ღირებულების მ/წ ხარჯი, 1,9 ათასი ლარი ჩაერიცხა
შპს „ორანი პრინტს“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 50 ცალი წიგნი
,,კახეთი’’-ს დაბეჭდვის და მიწოდების მ/წლის ხარჯი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

სუბსიდიის მუხლი დაფინანსებულია 20,0 ათასი ლარით, აქედან 10,0 ათასი ლარი
ჩაერიცხა სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს სოფ. ქვ. ბოდბის ,,სვეტისცხოვლობის“
სახელობის საკათედრო ტაძარის მიმდინარე რემონტისთვის სუბსიდირების ხარჯი,
10,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა სსიპ საქართველოს საპატრიარქოს სოფ. ანაგის
,,ფერისცვალების“ სახელობის საკათედრო ტაძარის მიმდინარე რემონტისთვის
სუბსიდირების ხარჯი

V.

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის

დაცვა

და

სოციალური

უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის 9 თვის
გეგმა შეადგენს 715,9 ათას ლარს, დაფინანსებულია 713,0 ათასი ლარით, 99,5%
მათ შორის:
ამბულატორიების რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი დაფინანსებულია 5,9 ათასი ლარით, 3,1
ათასი ლარი ჩაერიცხა შპს ,,მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"ს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბოდბის საექიმო უბნისთვის 1(ერთი) ცალი
კარდიოგრაფის (Heart Screen 80G-L ECG system ) მიწოდების ხარჯი, 2,8 ათასი ლარი
ჩაერიცხა შპს ,,მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"ს
მუნიციპალიტეტის

სოფ.

ნუკრიანის

საექიმო

უბნისთვის

კარდიოგრაფის (Heart Screen 80G-L ECG system ) მიწოდების ხარჯი,

სიღნაღის

1(ერთი)

ცალი

ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ცენტრი“-ს 9 თვის ხარჯი დაფინანსებულია 45,2 ათასი ლარით,
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების ხარჯების

დაფინანსებამ შეადგინა 223,5

ათასი ლარი, (537 ბენეფიციარი)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა შეადგენს 10,5 ათას
ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 10,5 ათასი ლარი, (96 ბენეფიციარი)
სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ,
დაფინანსებამ შეადგინა 38,2 ათასი ლარი 1,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა შალვა დუჩიძეს
ქონება ფართის ქირის ღირებულება 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა კახა ქშუტაშვილს , 1,5
ათასი ლარი ჩაერიცხა ავთანდილ ღირსიაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის
დახმარება, 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა ბაბულია სიყმაშვილს სტიქიის შედეგად
დაზარალებულის დახმარება, 0,8 ათასი ლარი ჩაერიცხა გიორგი დუდაევს სტიქიის
შედეგად დაზარალებულის დახმარება,

0,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა ელგუჯა

მღებრიშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 2,0 ათასი ლარი
ჩაერიცხა თენგიზ ზურაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 0,5
ათასი ლარი ჩაერიცხა ივანე ვარაზანაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის
დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა კარლო გორელიშვილს სტიქიის შედეგად
დაზარალებულის დახმარება, 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა მარინა ენუქიძეს სტიქიის
შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 1,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა სარდიონ
ზედელაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 1,8 ათასი ლარი
ჩაერიცხა ციცინო ნადირაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 5,0
ათასი ლარი ჩაერიცხა რუსუდან კუპრაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის
დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა გვანცა ასანიშვილს სტიქიის შედეგად
დაზარალებულის დახმარება, 0,2 ათასი ლარი ჩაერიცხა ნაირა კორინთელს
კუპრაშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 0,8

ათასი ლარი

ჩაერიცხა გალინა ფხოველიშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება,
1,6

ათასი

ლარი

ჩაერიცხა

გიორგი

მირიანაშვილს

სტიქიის

შედეგად

დაზარალებულის დახმარება, 0,5 ათასი ლარი ჩაერიცხა ენციკო ყატაშვილს სტიქიის
შედეგად დაზარალებულის დახმარება, 5,0 ათასი ლარი ჩაერიცხა გულნაზი
სომხიშვილს სტიქიის შედეგად დაზარალებულის დახმარება,

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა
დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების

ხარჯების

გეგმა

შეადგენს 0,5 ათას ლარს, დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით (2 ბენეფიციარი)
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დახმარების ხარჯების გეგმა
შეადგენს 9,0 ათას ლარს, დაფინანსებულია 8,7 ათასი ლარით (55 ბენეფიციარი)
სხვა სოციალური ღონისძიებების გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ
შეადგინა 149,6 ათასი ლარი,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) სოციალური დახმარების გეგმა
შეადგენს 2.2 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 2,1 ათასი ლარი, 19 განცხადება.
შეზღუდული

შესაძლებლობის

სტატუსის

მქონე

პირთა

მატერიალური

და

სამედიცინო დახმარების გეგმა შეადგენს 76,5 ათას ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია
77,8 ათასი ლარი.
მარჩენალდაკარგულის და მარტოხელა დედების სოციალური დახმარების გეგმა
შეადგენს 5,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 4,6 ათასი ლარი, 15 განცხადება.
ა(ა)იპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო“-ს ხარჯების 9 თვის გეგმა
შეადგენს 131,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 130,1 ათასი ლარი, დღეის
მდგომარეობით სარგებლობს 187 ბენეფიციარი ძირითადი სიით, ხოლო რეზერვში -10.
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარების ხარჯების 9 თვის გეგმა
შეადგენს 17,0 ათას ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 16,3 ათასი ლარი. 15 განცხადება
მ.წ, 9 თვეში შემოვიდა 2415 განცხადება, საიდანაც დაკმაყოფილდა 2324 მოქალაქე,
სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი ეთქვა 91 მოქალაქეს.
სულ, 2021 წლის ხარჯების 9 თვის გეგმა შეადგენს 15126,3 ათას ლარს,
დაფინანსებამ შეადგენა 13204,4 ათასი ლარი, გეგმის 87,3%,

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი გოგილაშვილი

