
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური 

შემოსულობების მიმდინარე დაზუსტებული გეგმა იყო 19 023 218 ლარი, ფაქტიურ 

შემოსავლებმა კი შეადგინა 18 463 630 ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 97.1%-ით. თუ 

შევადარებთ  2016 წლის ფაქტს  გასულ წელთნ მიმართებაში  შემოსავლები  181 489 ლარით 

მეტია შემოსული. 

გარდა ადგილობრივი შემოსავლების და სხვა შემოსავლებისა, ადგილობრივ ბიუჯეტში   

დაგეგმილი იყო აუცილებელი ხარჯების დასაფარავად გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომლის 

წლიური გეგმა შეადგენდა 5236500 ლარს,  ფაქტიურად მიღებულია  5236500 ლარი ანუ გეგმა 

შესრულებულია 100%. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერის წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4827350 ლარს  ფაქტიურად მიღებულია 

4153182 ლარი ანუ 86%.  განვიხილოთ შემოსავლები სახეების მიხედვით - ქონების გადასახადის 

წლიური გეგმა შეადგენდა 5 660 794 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 5 762 432 ლარი ანუ 

გეგმა შესრულდა 101.8%-ით. სხვა შემოსავლების 2017 წლის წლიური გეგმა შეადგენდა 1 416 003 

ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 1 573 848 ლარი, ანუ 111.1%. მათ შორის:  

- შემოსავალი სესხის, დეპოზიტის, ვექსელის და სხვა სახის პროცენტებიდან (სარგებელი) 

წლიური გეგმა შეადგენდა 162 489 ლარს, ფაქტიურად შესრულებამ შეადგინა 178 167 ლარი. ანუ 

გეგმა შესრულდა 109.6%-ით. 

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან გეგმა 

შეადგენდა 100 000 ლარს. შესრულებამ შეადგინა 117 171 ლარი, ანუ 117.2%;  

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან გეგმა შეადგენდა 40 000 ლარს, 

ფაქტიურ შესრულებამ კი შეადგინა 42 101 ლარი, ანუ 105.3% 

- შემოსავლები  მომსახურების გაწევიდან გეგმა შეადგენდა 58 000 ლარს, ფაქტიური შესრულებამ 

შეადგინა 60 640 ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 104.6%-ით;   

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გეგმა შეადგენდა 280 000 ლარს, 

ფაქტიური შესრულებამ შეადგინა 255 299 ლარს ანუ გეგმა შესრულდა 91.2 %-ით. 

- შემოსავლები არაფინანსური აქტივებიდან გეგმა შეადგენდა 32 081 ლარს  ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 32 210 ლარი. გეგმა შესრულდა 100.4%. 

იხილეთ დანართი #1.  

2017 წლის ხარჯვითი ნაწილის წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20 002 611 ლარს, 

ფაქტიურად საკასო შესრულებამ შეადგინა 18 070 315 ლარი, გეგმა შესრულდა 90.4% -ით. 

იხ.დანართიი N2.      2017 წელს ბიუჯეტით სულ განხორციელდა 203 ინფრასტრუქტურული 

ღონისძიება ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8 744 989 ლარი მათ შორის განვიხილოდ 

დარგობრივად:  

1. გზების მოწყობა რეაბილიტაცით გაკეთდა 14 პროექტი საკასო შესრულება   846 008 ლარი. 

     2.  ხიდის მშენებლობა აშენდა 4 ხიდი        საკასო შესრულება                                113 549 ლარი. 

     3. ფერდამცავი კედლები მოეწყო 120 ოჯახთან საკასო შესრულება                1 047 700 ლარი 

     4. გარე განათება მოეწყო 11 სოფელში  საკასო შესრულება                          266 666 ლარი. 

     5. წყალმომარაგების ღონისძიებებით გაკეთდა 24 პროექტი 

         საკასო შესრულება                                                                                               3 689 086 ლარი. 

        ასევე სოფლებისათვის   შეძენილი იქნა  სასმელი წყლის მილები .        

     6. კეთილმოწყობის ღონისძიებებით მოეწყო 9 პროექტი საკასო შესრულება       1 126 774 ლარი 

     7. ამხანოგობის მხარდამჭერი პროგრამით მოეწყო 10 მრავალბიბიანი  

         საცხოვრებელი სახლის სახურავი                 საკასო შესრულება                        229 088 ლარი. 

     8. ბაგა ბაღების მშენებლობა  მოეწყო 3 პროექტი  საკასო შესრულება                    733 616  ლარი. 

     9. კულტურის სახლების რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია მოეწყო   

         ორი პროექტი საკასო შესრულება                                                                            452 809 ლარი. 

    10. სტადიონებისა და მინი საფეხბურთო მოედნების მშენბლობა  



    მოეწყო 6 მინის მოედანი, ხოლო რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ერთს 

    ახალსოფლისსპორტდარბაზს   საკასო შესრულებამ   შეადგინა                                 239 693  ლარი. 

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში წლიური გეგმა  შეადგენდა 2 888 162 

ლარს, ფაქტიური შესრულება კი 2 756 087 ლარს, ანუ გეგმა შესრულდა  - 95.4%-ით.  

 მათ შორის სარეზერვო ფონდის ხარჯვითი ნაწილმა  შეადგინა 276 826 ლარი. ხოლო აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 154 000 ლარი. სულ 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან და აჭარის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 

დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 395-ოჯახს მათ შორის:  

1.ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 7-ოჯახს 85000ლარი.  

2.სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 3-ოჯახს 45000ლარი.  

3.საცხოვრებელი ფართის ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფისათვის 33 ოჯახს  53600ლარი, 

4.შტორმული ქარის შედეგად დაზარალებულ 74 ოჯახს დახმარება 113502 ლარი. 

5.მძიმე მატერიალურ პირობებში მყოფ 278 მოქალაქეს გაეწია ფინანსური დახმარება 

109724ლარის ოდენობით  

6. და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ  

წამლობითი ღონისძიების გატარების მიზნით 24000ლარი. იხილეთ დანართი #3 და #3/1 

   თავდაცვის სფეროში: 

- წლიური გეგმა შეადგენდა 89000 ლარს, ფაქტიური შესრულება კი 82613 ლარს, ანუ 92.8%.   

    

 ეკონომიკური საქმიანობა 

   წლიური  გეგმა შეადგენდა 2 412 264 ლარს,  ფაქტიურ შესრულება კი 2 031 258 ლარი, ანუ 

84.2%. მათ შორის ფერდსამაგრი კედლების მოწყობისათვის გეგმა შეადგენდა 1 120 774 ლარს, 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 047 700 ლარი ანუ 93,4% მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 120 

ოჯახს გაუკეთდა ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოები, 

-გარემოს დაცვა   

წლიური გეგმა შეადგენდა 751 408 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 749 947 ლარი, ანუ 

99.8%,  მათ შორის: სანიტარული დასუფთავების ხელშეწყობისათვის შეძენილი იქნა 120-

ერთეული  სანაგვე ურნა ღირებულებით 75 000 ლარის ოდენობით მათ შორის ააიპ გამწვანების 

დასუფთვებისა და კომუნალური მომსახურების სამსაურის მიერ მოხდა  60 ცალის შეძენა. 

 

საბინაო კომუნალური მეურნეობა 

-საბინაო კომუნალური მეურნეობა წლიური გეგმა შეადგენდა 6 652 867 ლარს, საკასო შესრულება 

კი 6 108 904 ლარი, გეგმა შესრულდა  91.8%-ით: მათ შორის: 

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება გეგმა შეადგენდა 1 740 801 ლარს, საკასო შესრულება კი 

1 425 762 ლარი, გეგმა შესრულდა  81.9%-ით:  

 ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დაიხურა 10 სახლი მათ შორის:  

1.მახინჯაურში წერეთლის ქ#13 ში  მოეწყო ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი, 

2.სოფელ სალიბაურში N9 და N11-ში გაკეთდა სადარბაზოსა და ფასადის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები, 

3. სოფელ ერგეში მდებარე ბინათმესაკუთრე იმედი N1, N3 და N4 -ში მოეწყო სახურავი. 

4.სოფელ ჩაისუბანში გაკეთდა ამხანაგობა ჩაისუბნის საცხოვრებელი სახლის ეზოს 

კეთილმოწყობა. 

5.სოფ,ქვედა სამებაში გაკეთდა მე-4 ქუჩის III ჩიხის საცხოვრებელი სახლის ფასადის 

რეაბილიტაცია. 

6.თხილნარის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის N2-ში მოეწყო საკანალიზაციო სეპტიკი და 

საპირფარეშო. 

7.დაბა აჭარისწყალში მოეწყო ამხანაგობა მეზობლობა-ს ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავი. 

    წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 

4 360 963 ლარს საკასო შესრულება კი 4 162 205 ლარი, გეგმა შესრულდა  95,4%-ით: 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოეწყო 24-წყალმომარაგების სისტემა. იხ. დანართი #4 



- გარე განათებაზე  წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 551103 ლარი,  საკასო შესრულებამ 

შეადგინა 520937 ლარი, ანუ 94.5%. მოეწყო 11 პროექტი მათ შორის: სოფ წინსვლაში,სალიბაურში, 

ფერიაში,ხელვაჩაურში,მახვილაურში,თხილნარში,ხერთვისში აჭარისწყალზე,აჭარისაღმართში 

და განთიადში მოეწყო გარე განათება. 

 -ჯანდაცვის სფეროში  

   ჯანდაცვის სფეროში არის 8-(რვა) მიზნობრივი პროგრამა, აღნიშნული პროგრამების წლიური 

გეგმა შეადგენდა 332 128 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შედგინა 300421 ლარი, ანუ 90.5%.მათ 

შორის: 
 

1, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა წლიური 

გეგმა შეადგენდა 63423 ლარს, საკასო შესრულება კი 50620ლარი ანუ 79.8 %, საანგარიშო 

პერიოდში მომსახურება გაეწია 129 ბენეფიციარს ასაკისა და სოციალური სტატუსის შეზღუდვის 

გარეშე. 

2,მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა 

შეადგენდა 7710 ლარს, საკასო შესრულება კი 7664ლარი ანუ 99,4%,  

3,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 

22427 ლარს, საკასო შესრულება კი 19472 ლარი ანუ 86.8 %, 

4, დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 

გეგმა შეადგენდა 23964 ლარს, საკასო შესრულება კი 19857ლარი ანუ 81.7 %, პროგრამით 

ისარგებლა 26 ბენეფიციარმა. 

5,მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა გეგმა შეადგენდა 156667 ლარს, 

საკასო შესრულება კი 147169 ლარი ანუ 93,9%. 

6. პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა გეგმა შეადგენდა 15700 ლარს, საკასო შესრულება კი 14131 ლარი ანუ 90,%. 

7.ბრონქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა გეგმა შეადგენდა 9987 ლარს, საკასო შესრულება კი 9528 ლარი ანუ 95,4%. 

8. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

პირებისთვის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 32250 ლარს, საკასო შესრულება კი 32250 ლარი ანუ 

100%. 
 

 დასვენება კულტურა და რელიგიის სფეროში 

- წლიური გეგმა შეადგენდა 1421493 ლარს, საკასო შესრულება კი 1307420 

ლარი ანუ 92 %, მათ შორის:  

- მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში წლიური  გეგმა შეადგენდა 433411 ლარს,  

საკასო შესრულება კი 357676 ლარს, ანუ 82.5%: მათ შორის: მოეწყო მინი მოედანი 

ახალშენი,ჩელტაში,თხილნარში,მახოში,ჯიბინაურში და ასევე კეთილმოეწყო სოფელ 

ახალსოფლის საჭიდაო სპორტდარბაზი.  

- კულტურის ღონისძიების გეგმით გათვალისწინებული 942382 ლარიდან საკასო 

შესრულებამ შეადგინა 904045 ლარი. ანუ 95.9%:     

  განათლების სფეროში 

- წლიური გეგმა შეადგენდა 4 602 144 ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა  

3943347 ლარი, ანუ 85.7%, მათ შორის: 

- სკოლამდელი აღზრდა- წლიური გეგმა შეადგენდა 3902412 ლარს ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 3250340 ლარი ანუ გეგმა შესრულდა 83.3%. დაგეგმილი იყო სამი ახალი ბაღის 

მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა. საიდანაც ერთი დასრულდა ხოლო ორი უნდა დასრულდეს 

2018 წელს.  

-  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინაობა განათლების სფეროში  

- წლიური გეგმა შეადგენდა 699732 ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა  

693007 ლარი, ანუ 99%, მათ შორის აღსანიშნავია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, პროგრამის ბიუჯეტი 



შეადგენდა 35000ლარს, საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 52 

სტუდენტმა. 

-  

- სოციალური დაცვის სფეროში 

სოციალური დაცვის სფეროში არის 8-(რვა) მიზნობრივი პროგრამა, 

- წლიური  დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 707745 ლარი,  ფაქტიურ 

საკასო შესრულებამ შეადგინა 685155 ლარი, ანუ 96.8%, მათ შორის: 

1, (უფასო სასადილოები) –გეგმა შეადგენს 14969 ლარს, საკასო შესრულება კი – 14969 ლარს, ანუ 

100%,    პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი. 

2, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება გეგმა შეადგენს 5650 ლარს, საკასო შესრულება კი – 4600 ლარს, ანუ 

81,4%, დახმარება გაეწია: მეორე მსოფლიო ომის 1 მონაწილეს (500ლარის ოდენობით) და ომში 

დაღუპულ მებრძოლთა 2 ოჯახს (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით).  სოხუმის დაცემის 

დღესთან დაკავშირებით 1 ომის ინვალიდზე  500 ლარის ოდენობის დახმარება.  ომში 

დაღუპული მებრძოლის ოჯახზე 5 ოჯახს (თითოეულს 400 ლარი). გარდაცვლილი ოთხი ომის 

მონაწილის ოჯახზე თითოეულს -250ლარი. 
 

3, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენდა 67500 ლარს, საკასო შესრულება კი – 63900 ლარს, ანუ 

94,7%, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია: მე-3 შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 

101ოჯახს; მე-4 შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 14 ოჯახს და მე-5 და მომდევნო შვილის 

დაბადებასთან დაკავშირებით 4 ოჯახს. 

 

 4, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენს 26000 ლარს, საკასო შესრულება კი – 

25000 ლარს, ანუ 96,2%,  პროგრამით ისარგებლა 24 მრავალშვილიანმა ოჯახმა - 24000ლარი და  

დედ-მამით ობოლ 1 ბენეფიციარმა - 1000 ლარი.  

 

5, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების 

გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენს 16200 

ლარს, საკასო შესრულება კი – 11400 ლარს, ანუ 85,7%, წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 

სოციალურად დაუცველ 38 ოჯახს. 

6,  0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება გეგმა შეადგენს 4600 ლარს, საკასო შესრულება კი 3800 ლარს, ანუ 826%, საანგარიშო 

პერიოდში დახმარება გაეწია: 

პირველი შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 2 ოჯახს; 600ლარი, მე-2 შვილის დაბადებასთან 

დაკავშირებით 8 ოჯახს 3200ლარი; 

 

7, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა 

ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა შეადგენს 63700 ლარს, საკასო შესრულება კი – 

52360 ლარს, ანუ 82,2%, საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 135 ბენეფიციარმა. 

8, სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა გეგმა შეადგენდა 

102 000ლარს საკასო შესრულებამ შეადგინა 102000ლარი ანუ 100%.  პროგრამით ისარგებლა 6-

ოჯახმა. 

   ნაშთი წლის დასაწყისისათვის შეადგენდა 1 559 063 ლარს ხოლო საანგარიშო პერიოდის 

ბოლოსათვის  შეადგინა 1 951 593 ლარი, 

  რაც შეეხება აღნიშნულ პროცენტულ მაჩვენებელს 90.3% რომელიც   შესრულებულია წლის 

მდგომარეობით დადებითია. 

 

                             ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი                                     ჯ. ვარდმანიძე 

 

 



    საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                    ტ. ნაკაშიძე 


