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თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 29 დეკემბრის № 03 დადგენილებაში „თელავის 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 
 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის მუნიციპალიტეტის 

2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას, რომლის ძირითადი მოტივი მდგომარეობს სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განსახორციელებლად თანხების მობილიზებაში. აგრეთვე, საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 12 ივლისის N1234 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2022 წლის N75 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, გამოყოფილი თანხის დაზუსტებაში. 

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ცვლილებების გათვალისწინებით განისაზღვროს 72861,13 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

 კერძოდ: 

 მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობებში: 

შემცირდეს გრანტების მუხლი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 87,791 ათასი 

ლარით, გამოყოფილი თანხების დაზუსტების მიზნით (საფუძველი საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 

ივლისის N1234 განკარგულება);  

გაიზარდოს პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 500,0 ათასი ლარით, 2022 წლის 6 თვის 

განმავლობაში მიღებული შემოსავლების გათვალისწინებით;  

გაიზარდოს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 145,28 ათასი ლარით, 

2022 წლის 6 თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების გათვალისწინებით; 

გაიზარდოს ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 362,1 ათასი ლარით, 

2022 წლის 6 თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების გათვალისწინებით; 

 

 მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის  გადასახდელებში: 

 შემცირდეს გზების კაპიტალური შეკეთების (კოდი 02 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 

85,652 ათასი ლარით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 

დაზუსტების მიზნით (საფუძველი საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 ივლისის N1234 განკარგულება); 

 შემცირდეს ბინათმშენებლობის ღონისძიებების (კოდი 02 05) სხვა ხარჯების მუხლი 2,139 ათასი ლარით, 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის დაზუსტების მიზნით 

(საფუძველი საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 ივლისის N1234 განკარგულება); 

 შემცირდეს გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობის (კოდი 02 06 02) არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლი 20,9 ათასი ლარით წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით;  

 შემცირდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების (კოდი 06 02 01) საქონელი 

და  მომსახურების მუხლი 30,0 ათასი ლარით, ისტორიული ჭადრის ხის ფიტოსანიტარული ღონისძიებებიდან 

გამოთავისუფლებული თანხის გათვალისწინებით; 

 შემცირდეს სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებების (კოდი 06 02 

03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 106,0 ათასი ლარით, განსახორციელებელი ღონისძიებების  

ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით; 

 შემცირდეს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის (კოდი 05 03 02) საქონელი და მომსახურების 

მუხლი 50,0 ათასი ლარით; 

 გაიზარდოს დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობის (კოდი 05 06) არაფინანსური აქტივების ზრდის 

მუხლი 331,9 ათასი ლარით ენერგოეფექტური სკამების შეძენის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

განთავსება/მონტაჟის და საზედამხედველო მომსახურებისათვის; 

 გაიზარდოს გზების მიმდინარე შეკეთების (კოდი 02 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლი 40,0 ათასი 

ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტში გზების ა/ბეტონის ნაფრეზით  მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; 

 გაიზარდოს ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ღონისძიებების 

(კოდი 02 02 03) საქონელი და მომსახურების მუხლი 150,0 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე 

არსებული ნიაღვარმიმღები კოლექტორების მოვლა-პატრონობის მომსახურებისათვის და არაფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლი 37,1 ათასი ლარით, ქ. თელავში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული სანიაღვრე 

კოლექტორის აღდგენის და რობაქიძის ქუჩის მონაკვეთზე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაციისათვის;  

 გაიზარდოს ბინათმშენებლობის ღონისძიებების (კოდი 02 05) სხვა ხარჯების მუხლი 20,28 ათასი ლარით, 

ქ. თელავში კონსტანტინე ლესელისძის ქუჩის N7 და N9 საცხოვრებელი კორპუსების, სააკაძის მოედნის N1, N2 



და N3 კორპუსების და ერეკლე II-ის გამზირის N1, N2, N6, N8 და N10 საცხოვრებელი კორპუსების 

შესასვლელების და ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების თანადაფინანსების და საზედამხედველო 

მომსახურებისათვის; გაიზარდოს სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობის (კოდი 04 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 56,0 ათასი ლარით და პროგრამის 

ფარგლებში არსებული დაფინანსების (მ.შ. ეკონომიები) გათვალისწინებით განხორციელდეს  სოფ. ქვ. 

ხოდაშენის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები და საზედამხედველო მომსახურება; 

 გაიზარდოს სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის (კოდი 05 01 01) 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 175,0 ათასი ლარით, ქ. თელავში, ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაციის 

სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და კრივის დარბაზის შენობის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საზედამხედველო მომსახურების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენისათვის, სოფ. კურდღელაურში ხელოვნურსაფარიანი მინი-მოედნის 

რეაბილიტაციისათვის; 

 გაიზარდოს სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის (კოდი 05 01 02), კერძოს ა(ა)იპ თელავის 

ჭიდაობის სპორტული სკოლა „თელავი“-ს დაფინანსების სუბსიდიის მუხლი 3,0 ათასი ლარით, ვეტერანი 

ძიუდოისტის პოლონეთში, ქ. კრაკოვში, ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის; 

 გაიზარდოს კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის (კოდი 05 02 02) 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 396,0 ათასი ლარით, ქ. თელავში, საბავშვო ბიბლიოთეკის შენობის 

სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების/საზედამხედველო მომსახურებისათვის და მონუმენტის, „შენ ხარ 

ვენახი“, აღდგენა/რეაბილიტაციის და მონტაჟის სამუშაოებისათვის;  

 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების (კოდი 05 05) პროგრამაში განსახორციელებელი პროექტების 

ცვლილებების გათვალისწინებით, შემცირდეს ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების (კოდი 05 05) საქონელი და 

მომსახურების მუხლი 54,0 ათასი ლარით და გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი „დაბახნების 

წყარო“-ს რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოების დასაფინანსებლად; 

 გაიზარდოს ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებების (კოდი 06 01 02) სუბსიდიის მუხლი 5,0 ათასი 

ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის კიბოს ადრეულ სტადიაში 

გამოსავლენად  სკრინინგის ჩატარების მიზნით, თანადაფინანსებისათვის; 

 გაიზარდოს საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებების (კოდი 04 04) არაფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლი 5,91776 ათასი ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანის საჯარო სკოლის 

გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო 

სახსრების ასახვის მიზნით (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულება); 

 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, 

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ქვეპროგრამაზე, სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე 

საშუალებების ან/და მედიკამენტების დაფინანსების ქვეპროგრამაზე და ონკოლოგიურ პაციენტთა 

დაფინანსების ქვეპროგრამაზე მოქალაქეთა მაღალი მომართვიანობის გამო, მოხდეს ცვლილება სოციალური 

დაცვის პროგრამის ქვეპროგრამებს შორის და თანხები გადანაწილდეს შემდეგნაირად: 

 შემცირდეს ავადმყოფთა სოციალური დაცვის (კოდი 06 02 01) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 5,0 

ათასი ლარით (დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების დაფინანსების ქვეპროგრამა); 

 შემცირდეს ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის (კოდი 06 02 05) სოციალური უზრუნველყოფის 

მუხლი 23,0 ათასი ლარით; 

 შემცირდეს მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით 

დახმარების ღონისძიებების (კოდი 06 02 07) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 15,0 ათასი ლარით და სხვა 

ხარჯების მუხლი 25,0 ათასი ლარით; 

 შემცირდეს დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებების (კოდი 06 02 08) სოციალური 

უზრუნველყოფის მუხლი 25,0 ათასი ლარით; 

 შემცირდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (კოდი 06 02 11) სოციალური 

უზრუნველყოფის მუხლი 20,0 ათასი ლარით; 

 გაიზარდოს სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებების (კოდი 06 02 10) სოციალური 

უზრუნველყოფის მუხლი 113,0 ათასი ლარით და პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ 

მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) ბავშვების სტომატოლოგიური მომსახურების 

დაფინანსების ქვეპროგრამიდან გამოთავისუფლებული 4,0 ათასი ლარით, სულ 117,0 ათასი ლარით 

დაფინანსდეს სამედიცინო მომსახურების, ონკოლოგიურ პაციენტთა და სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე 

საშუალებების ან/და მედიკამენტებით დახმარების ქვეპროგრამები; 

  

          საფინანსო - საბიუჯეტო 

                        სამსახურის უფროსი                        ნ. ვაყელიშვილი 


