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თავი I. შესავალი 
 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი `საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის~ შესაბამისად ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი 

გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას წარმოადგენს. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას 

საფუძვლად დაედო საქართველოს კონსტიტუცია, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“, `საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი~, 

გადასახადებისა და მოსაკრებლების თაობაზე საქართველოს კანონმდებლობა, 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პრიორიტეტული 

მიმართულებები, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი. 

2015 წლისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტად, 

შემდეგი მიმართულებით საბიუჯეტო პროგრამების, ქვეპროგრამებისა და 

ღონისძიებების დაფინანსება განისაზღვრა: 

 ქალაქის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

 განათლება; 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა; 

 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის (GFSM-2001) შესაბამისად, რომელიც მთლიანობაში 

აერთიანებს შემდეგ ქვეკატეგორიებს:  შემოსავლების კლასიფიკაციას,  ხარჯების 

ეკონომიკურ კლასიფიკაციას, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციების 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციას, არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების 

კლასიფიკაციას, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და მათზე ოპერაციების 

კლასიფიკაციას. 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის 

მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 

წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

მომზადებული იქნა პროგრამული ფორმატით. ასევე, უფრო მეტი გამჭვირვალობის 

მიზნით საბიუჯეტო პროგრამები და ქვეპროგრამები წარმოდგენილი იქნა არა 

განცალკევებით, არამედ ერთიანად, ბიუჯეტის დანართის სახით. 

ასევე 2015 წლიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ხარჯების დაგეგმვა 

განხორციელდება არა „სუბიდიის“ მუხლში არამედ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

შესაბამისი მუხლების მიხედვით და ბიუჯეტში მოხდება დასაქმებულთა რაოდენობის 

ასახვა. 
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თავი II. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსულობები 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 

საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 96,667.3 ათასი ლარით, საიდანაც საგადასახადო 

შემოსავლებზე მოდის 13,000.0 ათასი ლარი; გრანტებზე - 59,542.3 ათასი ლარი, 

რომელიც მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან მისაღებ გათანაბრებით 

ტრანსფერს - 52,542.3 ათას ლარს და კაპიტალურ ტრანსფერს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან - 7,000.0 ათას ლარს; სხვა შემოსავლებზე 

მოდის 21,525.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებაზე, რომელიც მოიცავს 

ქალაქის საკუთრებაში არსებული მიწისა და შენობა-ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებულ 

შემოსულობას - 2,600.0 ათასი ლარი. 
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ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ბიუჯეტის შემოსულობები 



ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ 

განმარტებითი ბარათი 
 

www.batumi.ge 
3 

 

ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 

(ათასი ლარი) 

დასახელება

2011
წლის

ფაქტი

2012
წლის

ფაქტი

2013
წლის

ფაქტი

2014
წლის

გეგმა

2015
წლის

პროგნოზი

2016
წლის

პროგნოზი

2017
წლის

პროგნოზი

2018
წლის

პროგნოზი

შემოსავლები 202,436.4 151,423.8 87,607.8 114,060.4 94,067.3 86,200.0 87,600.0 87,600.0

გადასახადები 11,918.1 12,619.0 11,628.1 13,000.0 13,000.0 13,600.0 14,000.0 14,000.0

გრანტები 176,229.6 116,363.9 54,416.5 76,753.4 59,542.3 52,600.0 52,600.0 52,600.0

სხვა შემოსავლები 14,288.7 22,440.9 21,563.2 24,307.0 21,525.0 20,000.0 21,000.0 21,000.0

არაფინანსური 

აქტივების კლება
6,682.4 13,680.9 553.4 400.0 2,600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

ჯამი 209,118.9 165,104.8 88,161.2 114,460.4 96,667.3 87,700.0 89,100.0 89,100.0
 

 

 

ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა 

განისაზღვრა 94,067.3 ათასი ლარით, რაც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 97.3%-

ია. აღნიშნული მოიცავს საგადასახადო შემოსავლებს, გრანტის (ფინანსური დახმარების) 

სახით მისაღებ შემოსავლებს და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს. 

 

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა 13,000.0 ათას ლარს 

შეადგენს, რაც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 13.4%-ია. 

 

ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 

 

(ათასი ლარი) 

დასახელება
2011
წლის
ფაქტი

2012
წლის
ფაქტი

2013
წლის
ფაქტი

2014
წლის
გეგმა

2015
წლის

პროექტი

გადასახადები 11,918.1 12,619.0 11,628.1 13,000.0 13,000.0

ქონების გადასახადი 11,914.6 12,616.3 11,625.3 13,000.0 13,000.0

საწარმოთა ქონებაზე  10,084.4 10,934.2 9,519.7 11,430.0 11,430.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 544.7 673.8 792.8 520.0 520.0

მიწაზე ქონების გადასახადი 1,285.4 1,008.3 1,312.9 1,050.0 1,050.0

სხვა გადასახადები 3.6 2.7 2.7
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2015 წელს, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ადგილობრივ ბიუჯეტში 

გადასახადები მხოლოდ ქონების გადასახადის სახით არის წარმოდგენილი, რომლის 

წლიური საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 13,000.0 ათასი ლარით. ქონების 

გადასახადი დიფერენცირებულია სხვადასხვა საკუთრებისა და კატეგორიების 

მიხედვით, რომელთა კონკრეტული სახე და შესაბამისი საპროგნოზო მოცულობები 

შემდეგია: საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი - 11,430.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა 

ქონებაზე გადასახადი 520.0 ათასი ლარი, მიწაზე ქონების გადასახადი 1,050.0 ათასი 

ლარი. 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლები 

საწარმოთა 
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87.9% 
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ქონებაზე 
4.0% 

მიწაზე 
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გადასახადი 
8.1% 

ქონების გადასახადის 2015 წლის საპროგნოზო  

გეგმა - 13,000.0 (ათასი ლარი) 
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ადგილობრივ  ბიუჯეტში გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მისაღები 

შემოსავლების მოცულობა 2015 წლისათვის განისაზღვრა 59,542.3 ათასი ლარით, რაც 

ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 61.6%-ია. რომლიდანაც საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს - 52,542.3 

ათას ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან - 

7,000.0 ათას ლარს. 

 

ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

(ათასი ლარი) 

დასახელება

2011
წლის

ფაქტი

2012
წლის

ფაქტი

2013
წლის

ფაქტი

2014
წლის

გეგმა

2015
წლის

პროექტი

გრანტები 176,229.6 116,363.9 54,416.5 76,753.4 59,542.3 

ფინანსური დახმაერება 
საქართველოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან

175,853.6 108,559.4 46,527.3 60,540.5 52,542.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი 48,865.9 40,975.5 44,494.8 52,542.3 52,542.3

სპეციალური ტრანსფერი 126,987.7 67,583.9 2,032.5 7,998.2

ფინანსური დახმარება აჭარის არ 
რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

376.0 7,804.5 7,889.2 16,212.9 7,000.0
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ქალაქ ბათუმის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

(ფინანსური დახმარება) 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა 

(არასაგადასახადო) შემოსავლების მოცულობა განისაზღვრა 21,525.0 ათასი ლარით 

(ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 22.3%). მათ შორის: 

საკუთრებიდან შემოსავლების სახით დაგეგმილია 725.0 ათასი ლარის 

მობილიზება, აქედან: 

- რენტა - 725.0 ათასი ლარი. აქედან: ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 100.0 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და 

მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 625.0 

ათასი ლარი. 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან დაგეგმილია 16,350.0 ათასი 

ლარის მობილიზება, აქედან: 

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _  

16,350.0 ათასი. მათ შორის: 

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული 

მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 350.0 

ათასი ლარი; 

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 13,000.0 ათასი ლარი; 

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _   2,000.0 

ათასი ლარი; 

- მოსაკრებელი სპეციალური ზონალური შეთანხმებისათვის _   1,000.0 ათასი 

ლარი; 

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით დაგეგმილია 4,000.0 ათასი ლარი. 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით დაგეგმილია 

450.0 ათასი ლარი. 

აღნიშნული შემოსავლების დინამიკა ცალკეული წლების მიხედვით 

შემდეგია: 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

 (ათასი ლარი)  

დასახელება
2011 
წლის 
ფაქტი

2012 
წლის 
ფაქტი

2013 
წლის 
ფაქტი

2014 
წლის 
გეგმა

2015 წლის 
პროექტი

სხვა შემოსავლები 14,288.7 22,440.9 21,563.2 24,307.0 21,525.0

შემოსავლები საკუთრებიდან 2,797.9 7,896.3 3,824.3 3,065.0 725.0

პროცენტები 1,925.9 6,980.4 3,025.4 2,290.0

რენტა 872.1 915.9 798.9 775.0 725.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისათვის                     

291.1 283.1 268.8 150.0 100.0

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

580.9 632.8 530.2 625.0 625.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 8,634.9 9,995.8 11,702.6 15,550.0 16,350.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 
გადასახდელები

8,620.1 9,990.2 11,696.8 15,550.0 16,350.0

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე  
(გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, 
რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობისა)

215.4 373.9 361.0 300.0 350.0

სახელმწიფო ბაჟი -0.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების 
მოსაკრებელი  

0.9 1.4 1.4

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 
გადავადების მოსაკრებელი

13.2 10.2

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 7,338.5 7,976.6 9,544.7 12,650.0 13,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

1,042.6 1,605.6 1,755.9 2,000.0 2,000.0

მოსაკრებელი სპეციალური ზონალური 
შეთანხმებისათვის

600.0 1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 9.6 22.5 33.9

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება

14.8 5.6 5.8

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14.8 5.6 5.8

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების 
იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 

14.8 5.6 5.8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 2,368.4 3,188.1 4,906.3 3,500.0 4,000.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები

487.5 1,360.7 1,130.0 2,192.0 450.0
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2015 წლისათვის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობების გათვლას 

საფუძვლად დაედო წინა წლის შედეგები, ჩამოყალიბებული საშემოსავლო ბაზა და 

შემოსავლების ამოღების არსებული ტენდენციები. 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება 

2015 წელს დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

პრივატიზაცია. საიდანაც შემოსავლის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 2,600.0 

ათასი ლარით (ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 2.7%). რაც მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მიწის და შენობა-ნაგებობების პრივატიზებიდან დაგეგმილი 

შემოსულოებაა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
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მომსახურების 

რეალიზაცია 
76.0% 

ჯარიმები, 

სანქციები და 

საურავები  
18.6% 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებუ

ლი შემოსავლები 
2.1% 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
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თავი III. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებები 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მთლიანი 

ასიგნებების მოცულობა განისაზღვრა 96,667.3 ათასი ლარით. 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება: 

(ათასი ლარი) 

დასახელება
2011
წლის

ფაქტი

2012
წლის

ფაქტი

2013
წლის

ფაქტი

2014
წლის

გეგმა

2015
წლის

პროგნოზი

2016
წლის

პროგნოზი

2017
წლის

პროგნოზი

2018
წლის

პროგნოზი

ხარჯები 64,781.6 75,449.2 58,457.8 77,322.2 65,896.1 65,146.7 66,848.5 67,041.4

შრომის ანაზღაურება 5,103.7 7,322.7 8,221.5 8,470.0 18,078.5 19,240.0 19,640.0 19,740.0

საქონელი და მომსახურება 16,831.9 17,852.2 15,019.4 16,514.6 24,432.7 25,578.5 26,307.5 26,587.5

პროცენტი 1,741.0 2,202.4 2,467.2 3,260.3 3,040.4 3,593.8 3,888.2 3,701.1

სუბსიდიები 12,900.4 16,444.0 22,013.3 30,228.9 9,152.9 10,005.0 10,005.0 10,005.0

სოციალური უზრუნველყოფა 2,974.5 4,477.8 4,809.9 4,194.9 6,185.7 6,244.4 6,472.8 6,472.8

სხვა ხარჯები 25,230.1 27,150.2 5,926.4 14,653.5 5,005.9 485.0 535.0 535.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,804.9 107,271.2 25,379.9 50,950.5 21,759.7 11,687.8 9,966.2 9,755.5

ვალდებულებების შემცირება 13,404.4 1,518.3 1,730.9 8,099.0 9,011.5 10,865.5 12,285.3 12,303.1

სულ ასიგნებები 186,991.0 184,238.7 85,568.5 136,371.7 96,667.3 87,700.0 89,100.0 89,100.0

 

 2015 წელს ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 68.2% - 65,896.1 ათასი ლარი 

მოდის ხარჯებზე, მათ შორის: 

- შრომის ანაზღაურება - 18,078.5 ათასი ლარი; 

- საქონელი და მომსახურება - 24,432.7 ათასი ლარი; 

- პროცენტი - 3,040.4 ათასი ლარი; 

- სუბსიდიები - 9,152.9 ათასი ლარი; 

- სოციალური უზრუნველყოფა - 6,185.7 ათასი ლარი; 

- სხვა ხარჯები - 5,005.9 ათასი ლარი; 

მთლიანი ასიგნებების 22.5% - 21,759.7 ათასი ლარი მოდის არაფინანსური 

აქტივების ზრდაზე (შეძენაზე). 

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან ვალდებულებების (სესხის ძირი თანხის) 

დაფარვას 9,011.5 ათასი ლარი მოხმარდება, რაც მთლიანი ასიგნებების 9.3%-ია. 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 

 
 

ხარჯები 
68.2% 

არაფინანსური 

აქტივების 

ზრდა 
22.5% 

ვალდებულებებ

ის შემცირება 
9.3% 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ბიუჯეტის ასიგნებები ეკონომიკურ ჭრილში 

საერთო 

დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურება 
13.4% 

ეკონომიკური 

საქმიანობა 
10.9% 

გარემოს დაცვა 

12.1% 

საბინაო-

კომუნალური 

მეურნეობა 
17.1% 

ჯანმრთელობის 

დაცვა 
2.3% 

დასვენება, 

კულტურა და 

რელიგია 
15.6% 

განათლება 

13.2% 

სოციალური 

დაცვა 
6.1% 

ვალდებულებების 

შემცირება 
9.3% 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებები ფუნქციონალურ ჭრილში 
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(ათასი ლარი) 

დასახელება
2011
წლის 
ფაქტი

2012
წლის 
ფაქტი

2013 წლის 
ფაქტი

2014 წლის 
გეგმა

2015 წლის 
პროექტი

2015 წელი

%

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება

9,748.2 13,997.1 13,260.0 15,385.4 12,913.1 13.4%

თავდაცვა 38.8 39.7 40.0 40.0 0.04%

საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

347.4 55.9 0.0%

ეკონომიკური საქმიანობა 30,572.2 43,029.7 18,251.9 33,841.2 10,508.5 10.9%

გარემოს დაცვა 10,805.6 9,035.9 9,312.3 10,933.9 11,736.9 12.1%

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 95,206.1 77,833.0 15,835.9 27,879.7 16,496.7 17.1%

ჯანმრთელობის დაცვა 504.3 692.0 1,845.6 1,911.3 2,257.0 2.3%

დასვენება, კულტურა და რელიგია 16,052.0 23,354.0 12,659.7 20,722.2 15,066.5 16%

განათლება 7,890.6 6,771.3 7,609.2 12,995.2 12,736.9 13.2%

სოციალური დაცვა 2,460.2 7,912.8 5,023.3 4,563.8 5,900.2 6.1%

ვალდებულებების შემცირება 13,404.4 1,518.3 1,730.9 8,099.0 9,011.5 9.3%

სულ ჯამი 186,991.0 184,238.7 85,568.5 136,371.7 96,667.3 100.0%

 

 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2015 წელს 

დაგეგმილია 12,913.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 13.4 პროცენტია. ამ 

დარგში გაერთიანებულია აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფის,  მათ ფინანსურ და ფისკალურ საქმიანობასთან, ასევე 

სესხების მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები; 

 

  თავდაცვის სფეროს დაფინანსება დაგეგმილია 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, 

რომელიც ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამაზე  

მიიმართება; 

 

 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსება დაგეგმილია 10,508.5 ათასი 

ლარის ოდენობით, რაც მთლიანი გეგმის 10.9 პროცენტია. აღნიშნული სფერო 

მოიცავს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების და სასაფლაოების მოვლა-

პატრონობის პროგრამებს; 

 

 გარემოს დაცვის სფეროზე დაგეგმილია 11,736.9 ათასი ლარი, რაც მთლიანი 

გეგმის 12.1 პროცენტია. აღნიშნული მოიცავს ქალაქში ნარჩენების შეგროვების და  

გატანის სამუშაოების დაფინანსებას, ჩამდინარე წყლების მართვასთან დაკავშირებულ 

ხარჯებს; 
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 საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროზე დაგეგმილია 16,496.7 ათასი 

ლარი, რაც მთლიანი გეგმის 17.1 პროცენტია. აღნიშნული მოიცავს კომუნალური 

მეურნეობის განვითარების, წყალმომარაგების, გარე განათების და საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში სხვა საქმიანობის ხარჯებს; 

 

 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროზე დაგეგმილია 2,257.0 ათასი ლარი, რაც 

გადასახდელების მთლიანი მოცულობის 2.3 პროცენტია; 

 

 დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დაფინანსება დაგეგმილია 

15,066.5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც მთლიანი გეგმის 15.6 პროცენტია; 

აღნიშნული მოიცავს მომსახურებას დასვენებისა და სპორტის სფეროში,  კულტურის 

სფეროს და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურების დაფინანსებას.  

 

 განათლების სფეროს დაფინანსება დაგეგმილია 12,736.9 ათასი ლარის 

ოდენობით, რაც მთლიანი გეგმის 13.2 პროცენტია. აღნიშნული მოიცავს 

სკოლამდელი აღზრდის საფეხურის დაფინანსებას, ცალკეულ პროგრამებს ზოგადი და 

უმაღლესი განათლების სფეროში. 

 

 სოციალური დაცვის სფეროს დაფინანსება დაგეგმილია 5,900.2 ათასი ლარის 

ოდენობით, რაც გადასახდელების მთლიანი მოცულობის 6.1 პროცენტია; 

 

 ვალდებულებების შემცირებაზე (სესხის ძირი თანხის დაფარვაზე) 

გათვალისწინებულია 9,011.5 ათასი ლარი, რაც მთლიანი გეგმის 9.3 პროცენტია, 

აღნიშნული მოიცავს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურების 

(სესხის ძირი თანხის დაფარვის) ხარჯებს. 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებს 

პროგრამულ ჭრილში შემდეგი სახე აქვს: 

(ათასი ლარი) 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების დაფინანსება

23,152.6 15,697.4 14,809.0 23,047.2 21,924.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,376.0 1,533.7 1,618.2 1,863.0 1,995.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 6,588.0 9,754.1 8,810.0 9,754.3 7,477.7

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა

15,141.0 4,049.7 4,016.2 10,922.1 12,051.9

კომუნალური გადასახადების ერთიანი 
ადმინისტრირება

182.0 274.4 25.3

სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 400.0 400.0

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდი

47.6 153.5 90.1 82.5

საარჩევნო კომისიის შენობის სარემონტო სამუშაოები 24.4

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

347.4 94.6 39.7 40.0 40.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების 
ხელშეწყობა

38.8 39.7 40.0 40.0

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის 
ხელშეწყობა

347.4 55.9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

142,313.5 138,708.1 48,834.9 85,313.8 46,160.8

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება 30,572.2 42,133.0 17,628.2 31,335.9 10,077.0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 31,462.6 42,391.8 21,214.2 30,089.8 26,743.0

ქალაქის კეთილმოწყობა 80,278.7 54,183.3 8,342.8 13,474.5 5,227.4

განათლების, კულტურის, სასპორტო და 
დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

1,649.6 10,413.6 4,113.4

განათლება 7,890.6 6,771.3 6,486.5 9,506.7 10,049.3

სკოლამდელი განათლება 4,410.3 6,771.3 6,486.5 9,471.7 9,977.3

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 3,480.3 5.0 5.0

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 37.0

უცხოეთში სტაჟირება 30.0 30.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 
ხელშეწყობა და სპორტი

10,322.3 13,804.2 8,272.2 10,337.1 10,040.8

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 4,912.9 8,711.4 3,324.2 4,936.3 4,566.3

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 4,730.9 4,732.9 4,704.4 5,075.2 5,341.5

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების ხელშეწყობა

328.5 359.8 243.7 325.6 133.0

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 350.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  
სოციალური უზრუნველყოფა

2,964.6 9,153.4 7,049.3 6,660.5 8,451.8

ჯანმრთელობის დაცვა 504.3 1,240.6 2,026.0 2,096.7 2,551.6

სოციალური უზრუნველყოფა 2,460.2 7,912.8 5,023.3 4,563.8 5,900.2

სხვადასხვა ღონისძიებები 0.0 9.7 77.0 1,466.4 0.0

ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა 9.7 77.0 1,466.4 0.0

სულ ჯამი 186,991.0 184,238.7 85,568.5 136,371.7 96,667.3

2014
წლის 
გეგმა

2015
წლის 

პროექტი
დასახელება

2012
წლის 
ფაქტი

2013
წლის 
ფაქტი

2011
წლის 
ფაქტი
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წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საბიუჯეტო ასიგნება 

განისაზღვრა 21,924.6 ათასი ლარით, მათ შორის: 

o   ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საბიუჯეტო ასიგნება 

განისაზღვრა 1,995.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 

მთლიანი ასიგნებიდან ხარჯებზე მოდის 1,895.5 ათასი ლარი, რომელიც 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

- შრომის ანაზღაურება _ 1,430.0 ათასი ლარი; 

- საქონელი და მომსახურება _ 435.5 ათასი ლარი; 

- სოციალური უზრუნველყოფა - 20.0 ათასი ლარი;  

- სხვა ხარჯები - 10.0 ათასი ლარი;  

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 99.5 ათასი ლარი. 

 

o  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა 

7,477.7 ათასი ლარით, მათ შორის: 

მთლიანი ასიგნებიდან ხარჯებზე მოდის 6,783.7 ათასი ლარი, რომელიც 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

- შრომის ანაზღაურება _ 5,024.0 ათასი ლარი; 

- საქონელი და მომსახურება _ 1,716.7 ათასი ლარი; 

- სოციალური უზრუნველყოფა - 23.0 ათასი ლარი;  

წარმომადგენლობი

თი და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების 

დაფინანსება 
22.7% 

თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

უსაფრთხოება 
0.0% 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  
47.8% 

განათლება 
10.4% 

კულტურა, 

რელიგია, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და 

სპორტი 
10.4% 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
8.7% 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებები პროგრამულ ჭრილში 
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- სხვა ხარჯები - 20.0 ათასი ლარი; 

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 694.0 ათასი ლარი. 

 

o  სასესხო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის  ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა  12,051.9 ათასი 

ლარით, მათ შორის: 

 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

მომსახურების ხარჯები – 545.6 ათასი ლარი, აქედან: 

- პროცენტების დაფარვა – 110.7 ათასი ლარი; 

- სესხის ძირი თანხის დაფარვა – 434.9 ათასი ლარი; 

 გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის 

მომსახურების ხარჯები _ 10,963.6 ათასი ლარი, აქედან: 

- პროცენტების დაფარვა – 2,924.3 ათასი ლარი; 

- სესხის ძირი თანხის დაფარვა – 8,039.3 ათასი ლარი; 

 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული 

სესხის მომსახურების ხარჯები _ 542.7 ათასი ლარი, აქედან: 

- პროცენტების დაფარვა – 5.4 ათასი ლარი; 

- სესხის ძირი თანხის დაფარვა – 537.3 ათასი ლარი; 

o სარეზერვო ფონდი შეადგენს 400.0 ათასი ლარს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი, კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

 

თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოებისათვის 2015 წლის 

ბიუჯეტით განსაზღვრულმა ასიგნებამ შეადგინა 40.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

o ქვეყნის  თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობისათვის 40.0 ათასი 

ლარი მიიმართება. 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციისათვის 

გათვალისწინებულია  46,160.8 ათასი ლარი, საიდანაც გათვალისწინებული შემდეგი 

პროგრამების დაფინანსება, კერძოდ: 

o სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულია 10,077.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის პროგრამით 

გათვალისწინებულია 5,517.0 ათასი ლარი, საიდანაც ხარჯებზე 1,565.0 ათასი ლარი 

მიიმართა, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 3,952.0 ათასი ლარი. 

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვისა და ექსპლოატაციის 

პროგრამისათვის განსაზღვრულმა საბიუჯეტო ასიგნებამ 1,060.0 ათას ლარი შეადგინა, 

საიდანაც ხარჯებზე 370.0 ათასი ლარი მოდის, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე - 

270.0 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე  - 100.0 ათასი ლარი, ხოლო 

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 690.0 ათასი ლარი. 
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  მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების პროგრამის 

საბიუჯეტო ასიგნება შეადგენს 3,500.0 ათას ლარს. 

o კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამებისათვის 2015 

წლის ბიუჯეტით განსაზღვრულია 26,743.0 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

პროგრამებს: 

 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის პროგრამის 

ფარგლებში დაგეგმილმა დაფინანსებამ შეადგინა 4,974.9 ათასი ლარი, აქედან ხარჯები - 

870.8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,104.1 ათასი ლარი; 

 წყლის სისტემების რეაბილიტაციის პროგრამაზე დაგეგმილია 88.2 ათასი 

ლარი, რაც არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიიმართება; 

 ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაგეგმილია 6,863.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც ხარჯებმა შეადგინა 1,680.0 

ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ - 5,183.0 ათასი ლარი; 

 ქალაქის დასუფთავებაზე მიიმართება – 6,762.0  ათასი ლარი; 

 გარე განათების რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პროგრამის დაფინანსება 

იგეგმება – 3,250.0 ათასი ლარით, რომლიდანაც ხარჯებზე მიიმართა - 3,050.0 0  ათასი 

ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 200.0 ათასი ლარი; 

 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა 4,804.9 ათასი ლარით, საიდანაც 371.5 ათასი ლარი 

შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართება, 218.3 ათასი ლარი საქონელი და მომსახურებაზე, 

5.0 ათასი ლარი სოციალური უზრუნველყოფაზე, 4,205.0 ათასი ლარი სხვა ხარჯებზე, 

ხოლო 5.1 ათასი ლარი - არაფინანსური აქტივების ზრდაზე; 

o ქალაქის კეთილმოწყობის პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 5,227.4 

ათასი ლარი, საიდანაც: 

  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენასა და ტექნიკურ 

ზედამხედველობაზე გათვალისწინებულია 400.0 ათასი ლარი; 

 ქალაქის დაგეგმარების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 120.0 ათასი 

ლარი, საიდანაც საქონელი და მომსახურებაზე მიიმართა 60.0 ათასი ლარი, ხოლო 

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 60.0 ათასი ლარი; 

 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფაზე – 50.0 ათასი 

ლარი; 

 ქალაქის გაფორმებაზე - 530.0 ათასი ლარი მიიმართება; 

 პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობაზე - 1,721.0 ათასი ლარი 

მიიმართება; 

 ქალაქის გამწვანების ღონისძიებებისათვის განსაზღვრულია 1,878.9 ათასი 

ლარი, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე 688.8 ათასი ლარი მიიმათება, საქონელი და 

მომსახურებაზე - 1,048.1 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 142.0 

ათასი ლარი; 



ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ 

განმარტებითი ბარათი 
 

www.batumi.ge 
17 

 ბათუმის განვითარების ფონდის საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა 96.0 ათასი 

ლარით, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე 65.7 ათასი ლარი მიიმათება, ხოლო 

საქონელი და მომსახურებაზე - 30.3 ათასი ლარი; 

 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის გათვალისწინებულმა საბიუჯეტო 

ასიგნებამ 431.5 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე 400.4 ათასი 

ლარი მიიმათება, საქონელი და მომსახურებაზე - 26.2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა 

ხარჯებზე - 4.9 ათასი ლარი. 

 

o განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების 

რეაბილიტაციის დაფინანსების საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა – 4,113.4 ათასი 

ლარის ოდენობით, საიდანაც: 

 საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის დაფინანსების მოცულობა 

განისაზღვრა 2,687.6 ათასი ლარით; 

 სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია დაფინანსება 1,425.8 

ათასი ლარით. 

 

განათლების პროგრამების დაფინანსება 2015 წელს განისაზღვრა 10,049.3 ათასი 

ლარით, აქედან: 

o სკოლამდელი განათლების დაფინანსების საბიუჯეტო ასიგნება 

განისაზღვრა – 9,977.3 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც: 

 საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო დაფინანსების 

მოცულობა განისაზღვრა 9,977.3 ათასი ლარით. კერძოდ, შრომის ანაზღაურებაზე 

მიიმართება 6,186.6 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 3,600.7 ათასი ლარი, 

სოციალური უზრუნველყოფაზე - 70.0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების 

ზრდაზე 120.0 ათასი ლარი; 

 

o ზოგადი განათლების ხელშეწყობის დაფინანსების საბიუჯეტო ასიგნება 

განისაზღვრა – 5.0 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ: 

 მოსწავლეთა მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსების მოცულობა განისაზღვრა 

5.0 ათასი ლარით; 

 

o უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის დაფინანსების საბიუჯეტო ასიგნება 

განისაზღვრა – 37.0 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ: 

 წარმატებულ სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსების მოცულობა 

განისაზღვრა 37.0 ათასი ლარით; 

 

o უცხოეთში სტაჟირების დაფინანსების საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა – 

30.0 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ: 

 ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობის პროგრამის 

დაფინანსების მოცულობა განისაზღვრა 30.0 ათასი ლარით; 
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კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის 

განვითარებისაათვის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 10,040.8 ათასი 

ლარი, აქედან: 

o სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამებისათვის 

გათვალისწინებულია 4,566.3 ათასი ლარი, საიდანაც; 

 სპორტის ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებულია  – 298.0 ათასი; 

 სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდება 

3,200.0 ათასი ლარით; 

 სპორტის ზამთრის სახეობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისათვის 

განსაზღვრულმა  საბიუჯეტო ასიგნებამ 1,068.3 ათასი ლარი შეადგინა, კერძოდ, შრომის 

ანაზღაურებაზე მიიმართება 344.5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 710.5 

ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 2.0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 4.0 

ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 7.3 ათასი ლარი; 

 

o კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამებისათვის 

გათვალისწინებულია 5,341.5 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქის პროგრამის დაფინანსება შეადგენს 

300.0 ათას ლარს; 

 ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

საბიუჯეტო დაფინანსება  განისაზღვრა 2,150.0 ათასი ლარით, საიდანაც შრომის 

ანაზღაურებაზე მიიმართება 1,434.6 ათასი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურებაზე - 

715.4 ათასი ლარი; 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის  

პროგრამის საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვრა 727.5 ათასი ლარი, კერძოდ, შრომის 

ანაზღაურებაზე მიიმართება 581.7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 80.7 

ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე 5.0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური 

აქტივების ზრდაზე 60.1 ათასი ლარი; 

 ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამის  საბიუჯეტო 

ასიგნება განისაზღვრა 1,014.0 ათასი ლარით, კერძოდ, შრომის ანაზღაურებაზე 

მიიმართება 835.2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 58.8 ათასი ლარი,  ხოლო 

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 120.0 ათასი ლარი; 

 შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებულია 1,000.0 ათასი ლარი, კერძოდ, სუბსიდიებზე 

მიიმართება 760.0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 240.0 ათასი 

ლარი; 

 თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულმა საბიუჯეტო ასიგნებამ 150.0 ათასი ლარი შეადგინა; 
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   საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების  ხელშეწყობის 

პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 133.0 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს 

ახალგაზრდული საქმეთა ღონისძიებების დაფინანსებას; 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური  უზრუნველყოფისათვის  

2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 8,451.8 ათასი ლარი, აქედან: 

o ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დაფინანსება 2015 წელს 

განისაზღვრა 2,551.6 ათასი ლარით, აქედან: 

 ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა _ 283.3 ათასი ლარი; 

 ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და 

ოპერაციული მკურნალობა _ 101.5 ათასი ლარი; 

 მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის 

ამბულატორიული მკურნალობა და ახალშობილთა სქრინინგი _ 47.2 ათასი ლარი; 

 ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია – 

84.4 ათასი ლარი;  

 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და 

ორთოპედიული მომსახურება - 75.0 ათასი ლარი. 

 ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო 

ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა - 69.0 ათასი ლარი; 

 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების 

კომპენსაციით უზრუნველყოფა - 29.2 ათასი ლარი; 

 მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების 

კომპენსაციით უზრუნველყოფა - 36.0 ათასი ლარი; 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო 

რეაბილიტაცია - 106.3 ათასი ლარი; 

 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის სქრინინგი და 

მკურნალობა -  598.9 ათასი ლარი; 

 მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება - 172.8 ათასი ლარი; 

 მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და 

დიაგნოსტიკა - 64.4 ათასი ლარი; 

 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა 

- 27.5 ათასი ლარი; 

 სამედიცინო დახმარების კომპონენტი - 400.0  ათასი ლარი; 

 სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 294.6 ათასი ლარი; 

 განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაცია - 53.9 

ათასი ლარი; 

 სმენის დარღვევების ბავშვთა რეაბილიტაცია - 30.0 ათასი ლარი; 

 ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული 

მონიტორინგი - 77.6 ათასი ლარი. 
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o სოციალური დაცვის პროგრამების დაფინანსება მოცულობა 

თვითმმართველი ქალაქის _ ბათუმის 2015 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა 5,900.2 

ათასი ლარით აქედან: 

 სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა – 1,874.6 

ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ, შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართება 437.4 ათასი 

ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურებაზე - 1,437.2 ათასი ლარი;  

 მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა – 

77.7 ათასი ლარის ოდენობით;  

 მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე 

ასაკის ახალშობილზე – 180.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

 ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების 

წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა – 228.1 ათასი 

ლარის ოდენობით; 

 უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა – 

629.7 ათასი ლარის ოდენობით;  

 სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა 

დედების სოციალური დახმარება _ 540.4 ათასი ლარი. 

 მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით _ 

285.0 ათასი ლარი; 

 მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური 

დახმარება _ 508.0 ათასი ლარი; 

 საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა – 

1,297.7 ათასი ლარი; 

 გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა - 147.6 ათასი ლარი. 

 დროებითი ღამის თავშესაფარი - 131.4 ათასი ლარი, კერძოდ, შრომის 

ანაზღაურებაზე მიიმართება 8.1 ათასი ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურებაზე - 

123.3 ათასი ლარი. 
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თავი IV. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლებს აქვს შემდეგი 

სახე: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი: 

(ათას ლარებში) 

2016 

წელი

2017 

წელი

2018 

წელი

შემოსავლები 202,436.4 151,423.8 87,607.8 114,060.4 94,067.3 86,200.0 87,600.0 87,600.0

გადასახადები 11,918.1 12,619.0 11,628.1 13,000.0 13,000.0 13,600.0 14,000.0 14,000.0

გრანტები 176,229.6 116,363.9 54,416.5 76,753.4 59,542.3 52,600.0 52,600.0 52,600.0

სხვა შემოსავლები 14,288.7 22,440.9 21,563.2 24,307.0 21,525.0 20,000.0 21,000.0 21,000.0

ხარჯები 64,781.6 75,449.2 58,457.8 77,288.9 65,916.0 65,146.7 66,848.5 67,041.4

შრომის ანაზღაურება 5,103.7 7,322.7 8,221.5 8,301.1 6,454.0 19,240.0 19,640.0 19,740.0

საქონელი და 16,831.9 17,852.2 15,019.4 16,479.6 16,283.2 25,578.5 26,307.5 26,587.5

პროცენტი 1,741.0 2,202.4 2,467.2 3,260.3 3,040.4 3,593.8 3,888.2 3,701.1

სუბსიდიები 12,900.4 16,444.0 22,013.3 30,208.2 29,037.7 10,005.0 10,005.0 10,005.0

სოციალური 

უზრუნველყოფა
2,974.5 4,477.8 4,809.9 4,616.1 6,103.7 6,244.4 6,472.8 6,472.8

სხვა ხარჯები 25,230.1 27,150.2 5,926.4 14,423.6 4,997.0 485.0 535.0 535.0

საოპერაციო  სალდო 137,654.8 75,974.7 29,150.0 36,771.5 28,151.3 21,053.3 20,751.5 20,558.6

არაფინანსური აქტივების  

ცვლილება
102,122.5 93,590.3 24,826.4 50,582.8 19,139.8 10,187.8 8,466.2 8,255.5

ზრდა 108,804.9 107,271.2 25,379.9 50,982.8 21,739.8 11,687.8 9,966.2 9,755.5

კლება 6,682.4 13,680.9 553.4 400.0 2,600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

მთლიანი სალდო 35,532.3 -17,615.6 4,323.6 -13,811.3 9,011.5 10,865.5 12,285.3 12,303.1

ფინანსური აქტივების  

ცვლილება
22,128 -19,134 2,593 -21,911 0 0 0 0

ზრდა 22,127.9 2,592.7

კლება 19,133.9 21,911.3

ვალდებულებების  

ცვლილება
-13,404.4 -1,518.3 -1,730.9 -8,100.0 -9,011.5 -10,865.5 -12,285.3 -12,303.1

კლება 13,404.4 1,518.3 1,730.9 8,100.0 9,011.5 10,865.5 12,285.3 12,303.1

ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0

პროგნოზი

დასახელება

2011

წლის

ფაქტი

2012

წლის

ფაქტი

2013

წლის

ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

2015

წლის

პროექტი
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება: 

(ათას ლარებში) 

2016 

წელი

2017 

წელი

2018 

წელი

შემოსულობები 209,118.9 165,104.8 88,161.2 114,460.4 96,667.3 87,700.0 89,100.0 89,100.0

შემოსავლები 202,436.4 151,423.8 87,607.8 114,060.4 94,067.3 86,200.0 87,600.0 87,600.0

გადასახადები 11,918.1 12,619.0 11,628.1 13,000.0 13,000.0 13,600.0 14,000.0 14,000.0

გრანტები 176,229.6 116,363.9 54,416.5 76,753.4 59,542.3 52,600.0 52,600.0 52,600.0

სხვა შემოსავლები 14,288.7 22,440.9 21,563.2 24,307.0 21,525.0 20,000.0 21,000.0 21,000.0

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება (კლება)
6,682.4 13,680.9 553.4 400.0 2,600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

გადასახდელები 186,991.0 184,238.7 85,568.5 136,371.7 96,667.3 87,700.0 89,100.0 89,100.0

ხარჯები 64,781.6 75,449.2 58,457.8 77,288.9 65,916.0 65,146.7 66,848.5 67,041.4

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება (ზრდა)
108,804.9 107,271.2 25,379.9 50,982.8 21,739.8 11,687.8 9,966.2 9,755.5

ვალდებულებების 

ცვლილება (კლება)
13,404.4 1,518.3 1,730.9 8,100.0 9,011.5 10,865.5 12,285.3 12,303.1

ნაშთის ცვლილება 22,127.9 -19,133.9 2,592.7 -21,911.3 0 0 0 0

პროგნოზი

დასახელება

2011

წლის

ფაქტი

2013

წლის

ფაქტი

2012

წლის

ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

2015

წლის

პროგნოზ

ი

 

 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-ეკონომიკური 

სამსახურის უფროსი     ეგარსლან ლომაძე 
 


