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თავი III 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 

 „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 11 415 475.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა  8 514 382.3 ათასი ლარი, 
რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 74.6%-ია. საკასო შესრულებამ  შეადგინა 8 168 362.1 ათასი ლარი, 
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.9%-ია.  

2011-2017 წლების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტების გადასახდელების წლიური, 
კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები 

       

 
 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 

 „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 121 225.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო 
პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 883 869.6 ათასი ლარი, რაც წლიური 
დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 75.5%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 6 632 908.4 ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%-ია. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 999 041.3 ათასი ლარით. აღნიშნული 
სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 695 579.9 
ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 69.6%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა  637 098.6 
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.6%-ია. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  განისაზღვრა 769 021.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 549 491.4 ათასი ლარი, რაც 
წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 71.5%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 523 574.4 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 95.3%-ია.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 

 „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 526 187.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 385 441.5 ათასი ლარი, რაც 
წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 73.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 374 780.6 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 97.2%-ია. 

 2017 წლის 9 თვის ასიგნებების სტრუქტურა 
(საკასო შესრულება) 
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 გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი 
ღონისძიებები: 

 საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო 
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით 
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო 
კომპენსაციებით.  სულ საანგარიშო პერიოდში  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით 
გადარიცხულ იქნა 1 261.0 მლნ ლარი.  

 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის 
მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი  ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა 
და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან 
დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ 
პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი 
კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი 
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად 
აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ 
მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული 
ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ 
მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი 
დახმარების გაცემა  ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების 
სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიიმართა 
სულ 486.0 მლნ ლარი; 

 „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად 
ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე 
საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო პერიოდში  მიმდინარეობდა მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ 
მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  პროგრამამ მოიცვა  ასევე, 
გეგმიურ- ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული 
ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა 
მკურნალობა, მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ ამ 
მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 502.7 მლნ ლარი; 

 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან 
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, 
ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის 
ოდენობით. ასევე, დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში 
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, 
ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ 
იქნა 30.1 მლნ ლარი; 

 საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განხორციელდა ქრონიკული დაავადებების 
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულ-
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სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 
2) სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული 
პროდუქტების შესყიდვა (1.3 მლნ ლარი);  

 საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები; 

 მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების 
ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა,  რომლის ფარგლებშიც კერძო 
საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი (ბინა) გადაეცა 970 ოჯახს, ქ. თბილისსა და საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 437 საცხოვრებელი სახლი. განხორციელდა კერძო 
საკუთრებაში არსებული 5 ბინის გამოსყიდვა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 86 საცხოვრებელი სახლი, ხოლო 16 სტიქიით 
დაზარალებული ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საკომპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50.0 
ათასი ლარის ოდენობით); 

 გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 209 ოჯახი (ქ. ზუგდიდში - 144 ოჯახი; გორის 
რაიონის მუნიციპალიტეტში - 29 ოჯახი, მარნეულის მუნიციპალიტეტში - 29 ოჯახი, ქ. თბილისში 
- 6 ოჯახი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში - 1 ოჯახი);  

 სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 6 313 დევნილს, ასევე სხვადასხვა 
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 073 ოჯახს (საცხოვრებელი 
ფართების დაქირავების მიზნით  - ყოველთვიურად 200-დან 300 ლარამდე); 

 ქვეყნის მასშტაბით არსებული ორი ათასზე მეტი  საჯარო და 240-მდე კერძო 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა  429.3 მლნ ლარი; 

 უზრუნველყოფილ იქნა 1.2 ათასზე მეტი საჯარო სკოლის 71.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო 
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ 
ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია, ამ მიზნით  მიიმართა 10.6 მლნ 
ლარი. 

 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებსა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ პერსონალს გაეწია 
ფინანსური დახმარება, ამ მიზნით მიიმართა 2.3 მლნ ლარი. 

 1 300-მდე მანდატური საგანმანათლებლო დაწესებულების ტერიტორიაზე უზრუნველყოფდა 
საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოების დაცვას. მანდატურები გადანაწილებულნი იყვნენ 
460 სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უნივერსიტეტში; 

 დასრულდა  ხუთი საჯარო სკოლის მშენებლობა, 39 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 
25 ახალი საჯარო სკოლისა და 35 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის მშენებლობის, ასევე 564 
საჯარო სკოლის სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება; განხორციელდა 
ორი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება; დაფინანსება 
გადაეცა 260 საჯარო სკოლას, 15 პროფესიულ კოლეჯს, ხუთ უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებას, სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრს,  სხვადასხვა 
სახის სარებილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;  

 70 საჯარო სკოლისა და 20 პროფესიული კოლეჯისათვის  შეძენილ იქნა სამედიცინო აღჭურვილობა, 
65 საჯარო სკოლისთვის - სასკოლო ავეჯი, 546 ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი - 
„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე; MCC-ის 
პროგრამის ფარგლებში დასრულდა 27 საჯარო სკოლის წყალმომარაგებისა,  საკანალიზაციოს 
სისტემის მოწყობის, შემოღობვის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები; 

 მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, 
კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დაფინანსება როგორც ქვეყნის ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში; 
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 ხელი შეეწყო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, 
ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და 
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; 

 „სპორტსმენთა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაიცა 700 სპორტსმენზე, 
მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური 
დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად 418 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება. 
„ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 
32 სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს 1 000 ლარის ოდენობით. მაღალმთიან რეგიონებში 
დასაქმებული სპორტის მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 293 მწვრთნელმა 
მიიღო დანამატი.   

 სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 160 - მდე ადგილობრივი 
სპორტული შეჯიბრი და 290-მდე სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 64 სახეობაში. ქართველმა 
სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 210-მდე საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში და 
მოიპოვეს 667 მედალი (222 ოქრო, 170 ვერცხლი და 275 ბრინჯაო); 

 ქვეყნის მასშტაბით, სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული 
ინფრასტრუქტურის განახლების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს თანამედროვე 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამი სპორტის სასახლის მშენებლობა   (ბათუმი, გორი, 
თელავი).  რაგბისა და ფეხბურთის სახეობების განვითარების მიზნით მიმდინარეობს თბილისში  - 
7, ხოლო ქუთაისში - 2 სტანდარტული მოედნის მშენებლობა (მათ შორის 5 ბუნებრივი და 4 
ხელოვნური საფარით). პროგრამის „იცხოვრე სპორტით, დარჩი ახალგაზრდა“ ფარგლებში 
დამონტაჟდა გარე სავარჯიშო მოწყობილობები 10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 

 საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 
ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ  დაფინანსდა 80  საფეხბურთო კლუბი 
(საბაზო, მასობრივი და სხვადასხა სახის საფეხბურთო ღონისძიებების დაფინანსება); 

 განხორციელდა სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრში 
რიცხული 150 სპორტსმენის, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრებისა და 
კანდიდატების უზრუნველყოფის პროგრამა საცხოვრებლით, კვებით და სპორტული დარბაზებით; 

 ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან 
სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, 
ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად 
მცხოვრები მოსახლეობის (5.5 ათასზე მეტი აბონენტი) მიერ 2016 წლის პირველი დეკემბრიდან 2017 
წლის 15 მაისის ჩათვლით მოხმარებული 10.6 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 4.5 მლნ ლარის 
ოდენობით. ასევე, საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, ანაზღაურებულ იქნა 
შეღავათის ზემოთ საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის  მოხმარებული 2 მლნ მ3 ბუნებრივი გაზის 
ღირებულება 844.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

 „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, მიმდინარეობდა მუშაობა 
ხარაგაულის, ზუგდიდის, მარტვილის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ლაგოდეხის, ყვარელის, 
გარდაბნის, კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტების 
სოფლების გაზიფიცირებაზე. ჩატარდა სატენდერო პროცედურები, მიმდინარეობდა სამშენებლო 
და საპროექტო სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ამ მიზნით მიმართულ იქნა 13.4 მლნ ლარი. 

 „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების 
მიზნით, გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
განკარგულების შესაბამისად, ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, 
ანაზღაურებულ იქნა: საჩხერის, გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების 
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები აბონენტების მიერ (11 154 აბონენტი) 
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მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება სულ 2.2 მლნ ლარის ოდენობით (თითოეულ 
აბონენტზე 200 ლარი). 

 სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის, წყალსაცავების მშენებლობის, სამელიორაციო 
დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური 
ექსპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურებისა და სხვა ჰიდროკვანძების 
ფუნქციონირებისთვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, 
სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების 
ნაწილობრივი სუბსიდირების, ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების  მიზნით, 
მიიმართა 44.1 მლნ ლარი; 

 შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა 
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და 
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, 
დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. გაცემულია 1 336 სესხი 119.0 მლნ ლარის და 32 
სესხი - 3.8 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით (8 თვის მონაცემები). სულ გაცემული სესხების 
საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 33.9 მლნ ლარი; 

 დანერგე მომავალის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 167 ჰექტარზე 
გასაშენებელი 207 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 8.5 მლნ ლარი; 

 აზიური ფაროსანას პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები 
ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში დამუშავდა თხილისა და სიმინდის ფართობები - 100 800 
ჰექტარზე. მავნებლის გავრცელების დადგენის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით დამონტაჟდა 21 000 
ფერომონიანი დამჭერი. შეწამვლითი ღონისძიებების გასატარებლად მუნიციპალიტეტებს 
უსასყიდლოდ გადაეცათ ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდი, გერმანული წარმოების 
ზურგსაკიდი შემასხურებელი აგრეგატები და სხვა დამხმარე მასალები. აზიური ფაროსანას 
საწინააღმდეგო ღონისძიებებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით, მათზე 
გადასაცემად (სურსათის ერვნულმა სააგენტომ) შეძენილი იქნა 230 000 ლიტრი ბიფენტრინის 
შემცველი ინსექტიციდი და 230 000 ცალი ფერომონიანი დამჭერი. საანგარიშო პერიოდში  
აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 7.6 მლნ ლარი. 

 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი 
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ 
იქნა 630.0 მლნ ლარი , მათ შორის:  
 ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობაზე - 351.5 მლნ ლარი; 
 საავტომობილო გზების რეაბილიტაციაზე - 88.0 მლნ ლარი; 
 საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში 

- 74.0 მლნ ლარი.  
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 192.0 მლნ ლარი, მათ შორის:  
 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 58.1 მლნ 

ლარი;  
 წყლის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ პროექტებზე - 16.9 მლნ ლარი; 
 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტზე - 49.5 მლნ ლარი; 
 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტზე - 17.4 მლნ ლარი; 
 მყარი ნარჩენების მართვის პროექტზე - 20.7 მლნ ლარი; 
 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II -ზე - 5.9 

მლნ ლარი; 
 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 6.6 მლნ ლარი;  
 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 3.7 მლნ ლარი;  
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 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) 
პროექტზე - 5.4 მლნ ლარი; 

 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში 
ძირითადად მიმდინარეობდა და დასრულდა: ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის 
სამშენებლო სამუშაოები, ქალაქების და მუნიციპალიტეტების: წნორის, სიღნაღის, წალკის, 
ოზურგეთის, ტყიბულის, ახმეტის, ქარელის, საგარეჯოს, ბოლნისის, ხობის, ზესტაფონის, 
ლაგოდეხის და სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და სენაკის, 
ლიკანის და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია; ქალაქ თერჯოლის 
წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია; ანაკლიის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობის სამშენებლო 
სამუშაოები; მესტიის წყლის გამწმენდი  ნაგებობისა და 2 რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; 
ქალაქ ურეკში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემების და წყლის ქსელების საშენებლო 
სამუშაოები,  ჭაბურღილების რეაბილიტაცია, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის და 
ჭების მოწყობის სამუშაოები; ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური 
მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ქალაქ ზუგდიდის სასმელი წყლის 
სისტემის მშენებლობა და სხვა. აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო 
პერიოდში მიმართული იქნა 111.3 მლნ ლარი; 

 საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით 
მოეწყო 86 პრეს და გაცნობითი ტური, შეიქმნა ზამთრის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი 
ვიდეო-რგოლი და საპრომოციო ვიდეო-რგოლი მე-6 მემილიონე ტურისტის აღსანიშნავად, 
განხორციელდა ზაფხულის ონლაინ მარკეტინგული კამპანია 14 ქვეყანაში (მათ შორის 4 ქვეყანაში 
სატელევიზიო რეკლამა), განხორციელდა ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიები, დაიბეჭდა სტატიები და 
განთავსდა სხვადასხვა ტურისტული მიმართულების საერთაშორისო ჟურნალ-გაზეთებში, 
გაიმართა პრეზენტაციები/შეხვედრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ასევე, მონაწილეობა 
იქნა მიღებული 17 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე: „FITUR“ (მადრიდი); „Adventur Litexo“ 
(ვილნიუსი); „EMITT“ (სტამბული); „Holiday Fair-Brussels“ (ბრიუსელი); „Balttour“ (რიგა); „IMTM“ 
(თელ-ავივი); „ITB“ (ბერლინი); „COTTM“ (პეკინი); „UITT“ (კიევი); „KITF 2017“ (ალმა-ატა); „AITF 2017“ 
(ბაქო); „ATM“ (დუბაი); „CTF 2017“ (თბილისი); „IMEX 2017“ (ფრანკფურტი); „KOTFA“ (სეული); 
„JATA“ (იაპონია); „OTDYKH 2017“  (რუსეთი). 

 სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებზე/საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 158 უძრავი ქონება, ხოლო 602 ობიექტი - თვითმმართველ 
ერთეულებს; 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1 470 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, ხოლო 113 უძრავი ქონება საკუთრებაში - 100 ეკომიგრანტ ოჯახს; 

 „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში 
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 70 ბენეფიციარ 
კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე (სასტუმროს 
ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით - 17 ბენეფიციარ კომპანიასთან  და ინდუსტრიულ 
ნაწილში - 53 ბენეფიციარ კომპანიასთან). აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის 
კომპონენტით ისარგებლა 60-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 10-მა 
ბენეფიციარმა. პროგრამის 4 ბენეფიციართან გაფორმდა ხელშეკრულებები ფინანსური მხარდაჭერის 
თაობაზე. აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული ბანკებიდან დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ 
შეადგინა 93.5 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის 
მოცულობამ გადააჭარბა 120.0 მლნ ლარს; 

 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, საერთაშორისო 
სტანდარტების მიხედვით შემუშავებული განსახლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, 
გამოსყიდულ იქნა 403 უძრავი ქონება; 

 გაიზარდა საქართველოს საელჩოების გადაფარვის არეალი. „საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
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კოორდინაციით დაიდო 67 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 43 
ხელშეკრულება. საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი 
სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში 
არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; 

 2017 წლის აპრილში წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან 
ახალ 3 წლიან პროგრამაზე, რომელიც დაეფუძნა საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის 
შესაბამისად შემუშავებულ მაკრო-ფისკალურ ჩარჩოს და ითვალისწინებს 285 მლნ აშშ დოლარის 
საბიუჯეტო დახმარების გამოყოფას, პროგრამით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის 
შესრულების შესაბამისად. აღნიშნული თანხები მიიმართება საქართველოს ეროვნული ბანკის 
რეზერვების შესავსებად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკების ფარგლებში 
შეჯერებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები განსაზღვრავს საქართველოს 
მთავრობის ფისკალურ გეგმებს საშუალოვადიან პერიოდში და სრულად ასახავს საქართველოს 
მთავრობის მიზნებს დაჩქარდეს და მეტი რესურსი მიიმართოს ინფრასტრუქტურული და 
საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ტურისტული 
და სატრანზიტო პოტენციალის შემდგომ განვითარებას. ამავდროულად, პროგრამა ითვალისწინებს 
საგადასახადო კუთხით მიმდინარე რეფორმების შედეგებს, როგორიცაა მოგების გადასახადის 
რეფორმა. პროგრამა ასახავს ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გასატარებლად აუცილებელ 
მაკომპენსირებელ ღონისძიებებს, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების მაქსიმალურ 
შეზღუდვას და ითვალისწინებს სტუქტურული რეფორმების მთელ ციკლს, რომელიც ხელს 
შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას და უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის 
ზრდას; 

 საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი 
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან; 

 ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა 
შეხვედრები ქ. თბილისსა და რეგიონებში (ქ. ბათუმი, ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი, ქ. ბორჯომი) 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ სამოქალაქო 
სექტორთან ფისკალური მართვის ძირითადი პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით. განხილულ იქნა საქართველოს ფისკალური პოლიტიკა და მისი თავსებადობა 
ევროკავშირის პრაქტიკასთან, ასევე ამ მიმართულებით განხორციელებული და დაგეგმილი 
ღონისძიებები.  

 ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის 
ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 
20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2017 წლის 15 
მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული 360 846.0 
ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება  320 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 
7.306 საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად 
ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც: 
 10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 8.000%; 
 8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.125%; 
 12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.250%; 
 10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%.  

 „საბანკო კრედიტის/სესხის საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში კონვერსიისა და საქართველოს 
მთავრობის მიერ სუბსიდირების განხორციელების სახელმწიფო პროგრამით“ ისარგებლა 5 614 
ბენეფიციარმა. გალარებული სესხების პორტფელმა შეადგინა 78.6 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდა 15.7 მლნ ლარის სუბსიდირება; 

 საანგარიშო პერიოდში 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საარჩევნო 
პერიოდის ხარჯებმა შეადგინა 8.3 მლნ ლარამდე; 
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 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური 
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 20 
პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსებისთვის 
მიიმართა 11.4 მლნ ლარამდე;  

 გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო 
მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF,  COY, GDP)“, ასევე, ცენტრალური აფრიკის 
რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA) და მალის  რესპუბლიკაში 
ევროკავშირის  საწრთვნელ  მისიაში  (EUTM  Mali); 

 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული 
ფულადი პრემიები გაიცა 38 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 31.0 ათასი ლარი. 
 

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

 
  „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა                1 
045 103.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 019 134.8 ათასი ლარი (წინა წლის 
შესაბამის პერიოდთან შედარებით საკასო ხარჯი შემცირდა  55 587.2 ათასი ლარით), რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის 97.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო 
შესრულების 15.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 12.5%-ს 
შეადგენს.  
 

შრომის ანაზღაურების 9 თვის მაჩვენებლები 2011-2017 წლებში  

      (ათას ლარებში) 
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 „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ 
იქნა 937 140.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 860 896.9 ათასი ლარი (წინა 
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საკასო ხარჯი გაიზარდა 83 229.3 ათასი ლარით), რაც გეგმის 91.9%-
ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 
13.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.5%-ს შეადგენს.  

 
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 

გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: 
_ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 128 979.3 ათასი ლარი; 
_ მივლინება - 56 192.8 ათასი ლარი; 
_ ოფისის ხარჯები - 125 293.8 ათასი ლარი; 
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 15 116.7 ათასი ლარი; 
_ კვების ხარჯები - 47 610.8 ათასი ლარი; 
_ სამედიცინო ხარჯები - 34 888.0 ათასი ლარი; 
_ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 19 869.1 

ათასი ლარი; 
_ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები -             

91 264.9 ათასი ლარი; 
_ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 87 123.8 ათასი ლარი; 
_ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 254 557.7 ათასი ლარი. 

 
 „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 351 621.5 ათასი ლარი 
(დაზუსტებული გეგმის 96.3%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.3%-ს 
შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული 
იქნა 155 363.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 196 208.9 
ათასი ლარი.  
  
 „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 350 512.5 ათასი ლარით. 
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 340 355.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.2%-ს შეადგენს. 
 
 სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, 
როგორიცაა: 
 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 
79 130.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.8%-ს შეადგენს;  

 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე  ჯამურად 
მიიმართა 70 765.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.4%-ს შეადგენს. 

 ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 45 488.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 
99.8%-ს შეადგენს; 

 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში 
კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 15 726.9 ათასი ლარი; 

 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 13 576.2 ათასი ლარი, 
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90.0%-ს შეადგენს; 
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 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე - აღნიშნული მიზნით 
მიიმართა 12 576.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%-ს შეადგენს;  

  „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 814 310.9 ათასი ლარი, 
რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (848 343.8 ათასი ლარი) 96.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.0%-ს შეადგენს. 

 

2017 წლის 9 თვის ხარჯების სტრუქტურა 

(საკასო შესრულება) 
 

 
  

  „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა         2 
459 071.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (2 476 322.9 ათასი ლარი) 99.3%-ს, ხოლო 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 30.1%-ს შეადგენს. 

 სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი 
ღონისძიებები, როგორიცაა: 
 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 260 929.1 ათასი ლარი, 

რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  
 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 502 675.4 ათასი 

ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 
 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა       

486 036.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;  
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა             
126 588.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.2%-ს შეადგენს;  

 
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 861 278.8 

ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 787 517.0 ათასი ლარის მოცულობით, რაც 
გეგმის 91.4%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.9%-ია, 
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 9.6%-ს შეადგენს.  
 

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, 
როგორიცაა: 

შრომის 
ანაზღაურება

15.4%საქონელი და 
მომსახურება

13.0%

პროცენტი
5.3%

სუბსიდიები
5.1%

გრანტები
12.3%

სოციალური 
უზრუნველყოფა

37.1%
სხვა ხარჯები

11.9%
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 ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 447 339.0 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 
98.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 429 288.0 ათასი ლარი, 
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს შეადგენს; 

 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული 
მიზნით მიიმართა 64 839.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.7%-ს შეადგენს; 

 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 60 358.5 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 90.9%-ს შეადგენს; 

 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება - 
აღნიშნული მიზნით მიიმართა 31 629.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%-ს შეადგენს; 

 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური 

აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 
 

 
2016-2017 წლების 9 თვის ფაქტიური შესრულება   

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 
 

 
 

701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -
ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა 

 
შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 
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 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა         
1 390 452.4 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 297 710.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 
93.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 17.9%. მათ შორის: 
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური 

და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 250 926.6 ათასი 
ლარი, რაც გეგმის (287 289.2 ათასი ლარი) 87.3%-ია; 

 საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 25 082.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23 
814.6 ათასი ლარი) 105.3%-ია; 

 ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 351 572.0 ათასი ლარი, რაც 
გეგმის (365 117.7 ათასი ლარი) 96.3%-ია; 

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის 
შეადგინა 618 740.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (645 744.8 ათასი ლარი) 95.8%-ია; 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 51 389.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (68 486.2 ათასი ლარი) 75.0%-
ია. 
 

 თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 533 204.7 ათასი ლარი. საკასო 
შესრულებამ შეადგინა 489 329.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91.8%, ხოლო სულ ხარჯები და 
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 6.7%. მათ შორის: 
 შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 430 671.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (461 360.4 ათასი 

ლარი) 93.3%; 
 საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 33 387.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (34 531.0 

ათასი ლარი) 96.7%; 
 თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 19 554.5 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (27 438.3 ათასი ლარი) 71.3%-ს შეადგენს; 
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 5 715.5 ათასი 

ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (9 875.0 ათასი ლარი) 57.9%-ია. 
 
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 775 199.8 ათასი ლარი. 

საკასო შესრულებამ შეადგინა 747 101.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.3%. მათ შორის: 
 პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 418 163.7 ათასი ლარი, ანუ 

გეგმის (421 909.2 ათასი ლარი) 99.1%; 
 სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 43 763.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის   (45 644.5 

ათასი ლარი) 95.9%; 
 სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 82 853.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის      

(92 304.4 ათასი ლარი) 89.8%-ს შეადგენს; 
 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 91 107.6 ათასი ლარი, 

რაც გეგმის (94 216.2 ათასი ლარი) 96.7%-ს შეადგენს; 
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 

ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 111 213.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (121 125.5 ათასი ლარი) 
91.8%-ს შეადგენს. 
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 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 049 265.4 ათასი ლარი, 
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 988 627.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94.2%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 13.6%. მათ შორის: 
 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის 

დაფინანსებამ შეადგინა 38 066.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (58 878.9 ათასი ლარი) 64.7%; 
 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ 

შეადგინა 114 752.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (124 101.1 ათასი ლარი) 92.5%-ს შეადგენს; 
 სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 10 290.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის      

(12 296.9 ათასი ლარი) 83.7%-ს შეადგენს; 
 სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა  750.8 

ათასი ლარი, ანუ გეგმის (799.5 ათასი ლარი) 93.9%; 
 ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 691 914.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (700 925.6 ათასი ლარი) 

98.7%; 
 ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 114 340.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (127 599.9 

ათასი ლარი) 89.6%; 
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ 

შეადგინა 18 512.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (24 663.6 ათასი ლარი) 75.1%-ს შეადგენს. 
 

 გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 46 623.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო 
შესრულებამ შეადგინა 47 674.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 102.3%, ხოლო სულ ხარჯები და 
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.7%. მათ შორის: 
 ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 8 941.0 ათასი 

ლარი, რაც გეგმის (8 132.0 ათასი ლარი) 109.9%-ს შეადგენს; 
 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 634.2 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (673.8 ათასი ლარი) 94.1%-ს შეადგენს; 
 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 14 589.2 ათასი ლარი, 

რაც გეგმის (13 635.1 ათასი ლარი) 107.0%-ს შეადგენს; 
 გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 23 510.0 

ათასი ლარი, რაც გეგმის (24 182.7 ათასი ლარი) 97.2%-ს შეადგენს. 
 

 საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 22 672.2 ათასი 
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14 125.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 62.3%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.2%. მათ შორის: 
 კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 7 096.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 

(15 168.7 ათასი ლარი) 46.8%-ს შეადგენს; 
 წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 4 310.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 925.6 ათასი ლარი) 

87.5%-ს შეადგენს; 
 საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების დაფინანსებამ 

შეადგინა 2 718.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2 577.9 ათასი ლარი) 105.4%-ს შეადგენს. 
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 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 772 287.6 ათასი ლარით, 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 756 079.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 97.9%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.4%. მათ შორის: 
 სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 8 089.4 ათასი 

ლარი, ანუ გეგმის (9 290.3 ათასი ლარი) 87.1%; 
 ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 536 297.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის           

(539 652.2 ათასი ლარი) 99.4%-ს შეადგენს; 
 საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 121 194.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის             

(115 667.1 ათასი ლარი) 104.8%; 
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 28 325.4 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (31 909.4 ათასი ლარი) 88.8%-ს შეადგენს; 
 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების 

დაფინანსებამ შეადგინა 62 172.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (75 768.5 ათასი ლარი) 82.1%-ს შეადგენს. 
 

 დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 206 205.3 
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 197 487.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 95.8%, 
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.7%. მათ შორის: 
 დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 90 812.4 ათასი ლარი, ანუ 

გეგმის (96 605.9 ათასი ლარი) 94.0%; 
 კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 63 855.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის          

(63 128.0 ათასი ლარი) 101.2%-ს შეადგენს; 
 ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 34 556.5 ათასი 

ლარი, რაც გეგმის (37 535.8 ათასი ლარი) 92.1%-ს შეადგენს; 
 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 666.8 ათასი 

ლარი, რაც გეგმის (682.4 ათასი ლარი) 97.7%-ს შეადგენს; 
 დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 

ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7 596.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8 253.3 ათასი ლარი) 92.0%-ს 
შეადგენს. 

 
 განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 876 976.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ 

კი - 830 363.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური 
აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.4%. მათ შორის: 
 ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 438 380.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (442 311.6 ათასი 

ლარი) 99.1%-ს შეადგენს; 
 პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 23 143.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (25 824.5 ათასი 

ლარი) 89.6%; 
 უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 101 194.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (98 818.7 ათასი 

ლარი) 102.4%-ს შეადგენს; 
 უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 404.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის             

(504.6 ათასი ლარი) 80.1%-ს შეადგენს; 
 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 61 473.3 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (70 872.3 ათასი ლარი) 86.7%-ს შეადგენს; 
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 განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 39 287.1 ათასი ლარი, რაც 
გეგმის (45 449.2 ათასი ლარი) 86.4%-ს შეადგენს; 

 განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ 
შეადგინა 166 479.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (193 195.1 ათასი ლარი) 86.2%-ს შეადგენს. 
 

 სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 906 562.2 ათასი ლარი, 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 901 507.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 26.2%. მათ შორის: 
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ 

შეადგინა 3 297.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (3 387.7 ათასი ლარი) 97.3%; 
 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 282 143.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის        

(1 282 159.9 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; 
 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 495 988.2 ათასი ლარი, ანუ 

გეგმის (498 126.8 ათასი ლარი) 99.6%; 
 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 8 099.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (8 195.8 

ათასი ლარი) 98.8%; 
 სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, 

დაფინანსებამ შეადგინა 73 585.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (73 230.0 ათასი ლარი) 100.5%; 
 სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ 

შეადგინა 38 393.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (41 462.1 ათასი ლარი) 92.6%-ს შეადგენს. 
 

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის 
        დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

საერთო დანიშნულების 
სახ. მომსახურება

17.9%

თავდაცვა
6.7%

საზოგადოებრივი წესრიგი 
და უსაფრთხოება

10.3%

ეკონომიკური საქმიანობა
13.6%

გარემოს დაცვა
0.7%

საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

0.2%
ჯანმრთელობის დაცვა

10.4%
დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
2.7%

განათლება
11.4%

სოციალური დაცვა
26.2%
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საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 
 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს 
მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 40 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 22 ივნისის N1251 განკარგულების თანახმად 
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 560.0 ათასი ლარით, ხოლო 
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 
ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს №1672 
განკარგულების საფუძველზე - 40 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის 
მოცულობა განისაზღვრა 80 560.0 ათასი ლარით. 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით 
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით 
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 60 588.4  ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 31 271.6 
ათასი ლარი.  

ლარებში 
 

დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2,665,323.3 1,286,082.5 1,279,620.1 6,462.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N2752 
30.12.16. 

საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და 
თანმიმდევრული განხორციელების მიზნით, 
აუცილებელი მომსახურების შესყიდვასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად 

161,484.0 134,153.8 134,153.8 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N865 
04.05.17. 

საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და 
თანმიმდევრული განხორციელების მიზნით 
აუცილებელი მომსახურების შეძენის ხარჯების 
დასაფინანსების მიზნით 

645,735.8 196,559.4 196,559.4 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N866 
04.05.17. 

საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ის ადმინისტრაციას 
შორის ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და 
საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის 
მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის 
ხარჯების დასაფინანსებლად 

902,728.4 188,335.9 188,335.9 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N981 
19.05.17. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

400,000.0 400,000.0 393,543.0 6,457.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1598 
28.07.17. 

„ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის, 
მაიკლ პენსის, საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტთან 
დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოების 
თაობაზე“ 2017 წლის 28 ივლისის საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის N216 ბრძანებით დამტკიცებული 
მოსამზადებელი სამუშაოების გეგმის ფარგლებში 
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების 
დაფინანსების მიზნით 

290,000.0 290,000.0 289,994.5 5.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1434    
12.07.17. 

საქართვლოს მთავრობასა და აშშ-ს ადმინისტრაციას 
შორის ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და 
საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების 
მოზიდვის/წახალისების მიზნით 

265,375.0 77,033.5 77,033.5 0.0 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 5,491,694.0 4,290,398.0 805,669.3 3,484,728.8 

საქართველოს 
მთავრობის 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე კვალიფიციური პოლიტიკური 
პარტიებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

5,491,694.0 4,290,398.0 805,669.3 3,484,728.8 
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დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

განკარგულება N1171 
08.06.17. 

ხარჯების დაფინანსებისა და „მოქალაქეთა პოლიტიკური 
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონით პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 
სექტორის მიერ მისაღები თანხების დაფინანსების 
მიზნით 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 24,880.0 24,880.0 24,880.0 0.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1305 
30.06.17. 

ქ. ბათუმში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების 
XVII კონგრესის ჩატარებასთან დაკავშირებული 
ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით 

24,880.0 24,880.0 24,880.0 0.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, 
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 
12,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N12760 
22.08.17. 

საქართველოს  საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 
სამსახურებრივი საჭიროებისათვის გადაცემული 
ავტომანქანის განბაჟების მიზნით 

12,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

473,400.0 473,400.0 460,006.8 13,393.2 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N555 
23.03.17. 

2017 წლის 2-11 აპრილს ნატოს კვირეულის ჩატარებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

93,000.0 93,000.0 93,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N862 
04.05.17. 

2017 წლის 7 -25 მაისის ევროპის კვირეულის 
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება 

130,400.0 130,400.0 129,495.6 904.4 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1351 
30.06.17 

ქ. ბათუმში 2017 წლის 13-14 ივლისს დაგეგმილი 
საერთაშორისო კონფერენციის - „საქართველოს 
ევროპული გზის“ მაღალ დონეზე ჩატარებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

250,000.0 250,000.0 237,511.2 12,488.9 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

601,644.0 591,794.0 587,691.8 4,102.2 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N267 
15.02.17. 

პროექტ „დაჩაგრულების“ ჩატარებასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

37,800.0 37,800.0 37,732.1 67.9 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N630 
31.03.17. 

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 
სტრატეგიითა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 
განსახორციელებელი ღონისძიებების ფარგლებში 
არაქართულენოვანი გაზეთების : „ვრასტანისა“ და 
„გურჯისტანის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით 

120,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1170 
08.06.17. 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ახალ 
შენობაში გადასვლასა და შეუფერხებელ 
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

250,000.0 240,150.0 236,115.7 4,034.3 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1524    
21.07.17. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის 
რაიონში მცხოვრები 69 ოჯახის სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების, საოჯახო მეურნეობების 
განვითარებისა და პირველადი საჭიროებებით 
უზრუნველყოფის მიზნით 

138,000.0 138,000.0 138,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1758 
22.08.17. 

„ევროპა ჩვენი საერთო სახლია - ჩვენ შევქმნით ახალ, 
უკეთეს მომავალს!“ - ქართულ-ფინურ-აფხაზური 
პროექტის ჩატარებასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

55,844.0 55,844.0 55,844.0 0.0 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 560,000.0 280,000.0 12,225.0 267,775.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

შრომის ბაზრის კვლევისა და ანალიზის 
განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
ხელშეწყობის მიზნით 

560,000.0 280,000.0 12,225.0 267,775.0 
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დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

განკარგულება N1251 
22.06.17. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 11,607,991.8 4,165,748.9 4,165,725.4 23.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N22 
11.01.17. 

საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის 
სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით 
სახელმწიფოს წარმომადგენლობის 
განსახორციელებლად, იურიდიული კომპანიებისგან 
იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმდინარე 
საქმეების ფარგლებში ფიზიკური ან იურიდიული 
პირებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, 
მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტის (ექსპერტების) 
სასამართლო პროცესში მონაწილეობის, ასევე ამ 
საქმესთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი 
ხარჯების უზრუნველსაყოფად და საქართველოს 
კანონმდებლობით მასთან დაკავშირებული 
გადასახადების დასაფინანსებლად 

5,155,539.7 1,448,219.9 1,448,203.6 16.4 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N199 
09.02.17. 

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად 
წარმართვის მიზნით იურიდიული კომპანიებისა და 
სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან 
იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, სათანადო 
ცოდნის მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და 
უცხო სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში 
შესაბამისი კვლევების ჩატარების, სათანადო 
კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და იურიდიული 
პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების 
მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი კონსულტაციის 
გაწევის, აგრეთვე აღნიშნული პირების ვიზიტებთან 
დაკავშირებული ხარჯებისა და ხსენებულ ღონისძიებათა 
ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების 
დასაფინანსებლად 

1,251,634.6 658,029.0 658,024.3 4.6 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N863 
04.05.17. 

„Raiffeisen Bank International AG“-სა და საქართველოს 
შორის 2015 წლის 21 დეკემბერს გაფორმებული 
მორიგების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
საარბიტრაჟო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულების 
შესრულება 

182,775.0 182,775.0 182,775.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N864 
04.05.17. 

ყაზახეთის რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ კომპანია 
„KazTransGas Joint Stock Company“-სა და საქართველოს 
შორის არსებულ საარბიტრაჟო დავასთან დაკავშირებით 
სახელმწიფო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფისა და 
მისი ინტერესების ეფექტურად დაცვის მიზნით 

5,018,042.5 1,876,725.0 1,876,722.5 2.5 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,321,483.7 1,086,765.7 516,437.1 570,328.6 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N2673 
29.12.16. 

საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის 
საკითხებთან დაკავშირებით საკონსულტაციო 
მომსახურების შესყიდვის ხარჯების დასაფინანსებლად 

475,435.2 240,717.2 203,997.6 36,719.6 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N07-ს 
30.06.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 59,925.0 59,925.0 59,925.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1616 
03.08.17. 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 
სარგებლობის უფლებით არსებობის ვადით ქ. თბილისში, 
ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების 
საპროექტო, საექსპერტიზო სამუშაოებთან და 
მდგრადობის კვლევასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დაფინანსება 

737,000.0 737,000.0 203,391.0 533,609.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1757 
22.08.17. 

საქართველოს მიერ კანადაში, ქ.ოტავაში კომუნიზმის 
მსხვერპლთა მემორიალის მშენებლობასთან 
დაკავშირებული ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსების 
მიზნით 

49,123.5 49,123.5 49,123.5 0.0 
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დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 10,000,000.0 0.0 0.0 0.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N12-ს 
10.08.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 8,000,000.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1678 
10.08.17. 

სამინისტროს მოსამსახურეთა უნიფორმით აღჭურვასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

2,000,000.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 3,888,965.6 2,619,167.2 2,063,202.8 555,964.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N145 
02.02.17. 

„მომავლის მემეკვიდრეობა. გერმანია-საქართველოს 
წელი 2017“ კულტურული პროექტის 
განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

639,000.0 307,140.0 292,419.9 14,720.1 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N923 
16.05.17. 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ექსპონატების 
ტრანსპორტირებისთვის სატრანსპორტო საშუალების 
შეძენის მიზნით 

72,000.0 72,000.0 72,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N981 
19.05.17. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

125,040.0 125,037.0 125,022.5 14.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1216 
15.06.17. 

ქალაქ ბორდოში, ღვინის ქალაქში (Cité du Vin), 
„საქართველო მეღვინეობის აკვანი“ გამოფენასთან და 
გამოფენაზე პროექტ „სუფრის“ განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 

1,394,662.3 994,702.7 748,101.8 246,600.9 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1433 
12.07.17. 

დოკუმენტური ფილმის „აწყურისა და ივერიის 
ღვთისმშობლის ხატების მოგზაურობა“ გადაღებასთნ 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

49,629.0 49,629.0 49,629.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1494 
21.07.17. 

ქ. ერევანში, საქართველოსა და სომხეთს შორის 
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 
წლისთავისადმი  მიძღვნილ  ღონისძიებასა და 
პოლონეთის რესპუბლიკაში, ქ. კრინიცაში ეკონომიკურ 
ფორუმზე საქართველოს წარმოჩენასთან დაკავშირებით 
სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის 
სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ „რუსთავის“ 
მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

41,144.0 41,144.0 41,144.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1393 
06.07.17. 

ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე 
საქართველოს, როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყნის 
წარდგენასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

511,796.3 214,235.6 139,783.7 74,451.9 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1680 
10.08.17. 

ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების 
ჩამობრძანებასთან დაკავშირებული შესაბამისი 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

254,310.0 254,310.0 34,132.9 220,177.1 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1762 
22.08.17. 

2008 წლის აგვისტოში, რუსეთ-საქართველოს ომის 
პერიოდში, სოფელ შინდისში გმირულად დაღუპულ 17 
ჯარისკაცთან დაკავშირებულ მოვლენებზე ფილმის - 
„შინდისის“ გადაღებისათვის საჭირო ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

801,384.0 560,969.0 560,969.0 0.0 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,059,892.0 2,059,892.0 2,059,762.7 129.3 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N335 
23.02.17. 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ 
მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების 
ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით 

2,059,892.0 2,059,892.0 2,059,762.7 129.3 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2,481,626.0 2,481,626.0 2,434,640.5 46,985.6 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 41,794.0 41,794.0 41,793.1 0.9 
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დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

ბრძანება N04-ს 
08.02.17. 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N306 
23.02.17. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 
მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით  

2,233,200.0 2,233,200.0 2,230,800.0 2,400.0 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N07-ს 
21.03.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 45,827.0 45,827.0 45,826.6 0.4 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N11-ს 
01.05.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 43,131.0 43,131.0 43,130.6 0.4 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N13-ს 
18.05.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 38,263.0 38,263.0 38,262.5 0.5 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N16-ს 
08.06.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 34,828.0 34,828.0 34,827.7 0.3 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N18-ს 
23.08.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 44,583.0 44,583.0 0.0 44,583.0 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 150,000.0 125,300.0 125,300.0 0.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N930 
18.05.17. 

სსიპ ეროვნულ საშენ მეურნეობას - სართიჭალის სანერგე 
მეურნეობის რწყვის საგანგებო რეჟიმში გადაყვანასთნ 
დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად 

150,000.0 125,300.0 125,300.0 0.0 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 17,718,450.0 17,411,850.0 15,991,352.4 1,420,497.6 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N551 
23.03.17. 

2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური 
თამაშების ჩემპიონებისა და ოლიმპიური თამაშების 
ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორების დამატებითი 
ფულადი ჯულდოებით წახალისება 

575,000.0 575,000.0 575,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1042 
29.05.17. 

2017 წლის მაის-ივნისში საქართველოში გასამართი 
რაგბში 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატის 
მაღალ დონეზე ორგანიზებასა და ჩატარებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად 

5,000,000.0 5,000,000.0 4,965,565.8 34,434.3 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1436 
12.07.17. 

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს - სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის 
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

522,000.0 215,400.0 213,217.0 2,183.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1674 
10.08.17. 

საქართველოში ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო 
პროგრამის 2017 წლის ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

5,000,000.0 5,000,000.0 4,350,076.3 649,923.7 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1675 
10.08.17. 

2017 წლის ბოლომდე „კალათბურთის სახელმწიფო 
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში სხვადასხვა 
ღონისძიებისა და ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

2,000,000.0 2,000,000.0 1,266,043.3 733,956.7 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1676 
10.08.17. 

სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ 
სახეობებში გუნდურ და პირად-გუნდურ შეჯიბრებებში 
მიღწეული შედეგებისათვის, სპორტის ინდივიდუალურ 
ოლიმპიურ სახეობებში ეროვნული სპორტული 
ფედერაციების ადმინისტრაციული ჯგუფების წევრებისა 
და სპორტის ცალკეულ სათამაშო სახეობებში 
საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის, საქართველოს 

4,621,450.0 4,621,450.0 4,621,450.0 0.0 
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დოკუმენტის თარიღი 
და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

ნაკრები გუნდების საექიმო პერსონალისათვის ფულადი 
პრიზების გაცემის მიზნით 

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი  218,960.0 218,960.0 149,959.6 69,000.4 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N981 
19.05.17. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

218,960.0 218,960.0 149,959.6 69,000.4 

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 207,500.0 207,500.0 0.0 207,500.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1352 
30.06.17. 

სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის 
შემდგომი განვითარებისათვის მონაცემთა 
ელექტრონული შეგროვების (CAPI) სისტემის 
დანერგვასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების 
დაფინანსების მიზნით 

207,500.0 207,500.0 0.0 207,500.0 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  1,104,600.0 583,132.0 583,132.0 0.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N306 
23.02.17. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 
მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით 

145,600.0 145,600.0 145,600.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N981 
19.05.17. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 

359,000.0 359,000.0 359,000.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის 

ბრძანება N234 
30.08.17. 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ხანძრის შედეგად 
გამოწვეული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 

100,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N1673 
10.08.17. 

2015 წლის 13-14 ივნისს, ქალაქ თბილისში ძლიერი  
წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 

500,000.0 28,532.0 28,532.0 0.0 

ს   უ   ლ 60,588,410.4 37,918,496.4 31,271,605.3 6,646,891.1 

 
* შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა  და ასევე,  30.09.2017 
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.  

 
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 

 
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 3 588.7 
ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 785.4 ათასი ლარი. 

ლარებში 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 
           

2,768,381.3  
           

2,757,881.3  
           

2,340,444.0  
            

417,437.4  
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/01/01 
03.01.17. 

შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის 
ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

42,000.0 31,500.0 31,500.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო 
ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

2,050.0 2,050.0 2,050.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

განკარგულება 
N03/01/03 
03.01.17. 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/01/04 
03.01.17. 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 
ინფორმაციის შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად, 
მედიამონიტორინგის სამსახურის (IPM), საინფორმაციო 
სააგენტოების „ინტერპრესნიუსის“ (IPN) და „ნიუპოსტის“ 
მომსახურების შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

27,912.0 27,912.0 18,608.0 9,304.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N11/01/01 
11.01.16. 

საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილი ფორუმის - 
„ბავშვთა კეთილდღეობის გამოწვევები საქართველოში“ - 
გამართვის უზრუნველსყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

13,500.0 13,500.0 12,068.3 1,431.7 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N16/01/01 
16.01.17. 

ა(ა)იპ - კულტურა და კონტაქტებს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „სოფლის ფოტოკლუბები პანკისის ხეობასა და 
მაღალმთიან აჭარაში“ განხორციელების მიზნით 

19,000.0 19,000.0 12,000.0 7,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/01/01 
24.01.17. 

ა(ა)იპ  - სამოქალაქო აქტივობების ცენტრს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „პანკისის ხეობაში მცხოვრები 
ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის“ განხორციელების 
მიზნით 

28,600.0 28,600.0 28,600.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/01/01 
25.01.17. 

ა(ა)იპ  - დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბ 
პანკისს  -  მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ძიუდოს 
კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა“  - განხორციელების მიზნით 

17,139.0 17,139.0 17,139.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/01/06 
25.01.17. 

ა(ა)იპ  - კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს -  მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ხეობის ახალგაზრდების 
განათლებისა და მათი ცნობიერების ამაღლების“  - 
განხორციელების მიზნით 

47,215.0 47,215.0 37,582.0 9,633.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/01/07 
25.01.17. 

ა(ა)იპ  - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პრაქტიკული პოლიტიკის 
სკოლის“ - განხორციელების მიზნით 

108,400.0 108,400.0 75,625.0 32,775.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/01/08 
25.01.17. 

ა(ა)იპ  - წიგნის ხელოვნების ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „წიგნის ხელოვნების ცენტრის სახელოსნოს და 
ბიბლიოთეკის კეთილმოწყობის“ - განხორციელების მიზნით 

9,997.0 9,997.0 9,997.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N27/01/01 
27.01.17. 

ა(ა)იპ  - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია 
გამორჩეული სტუდენტებისათვის - „ზურაბ ჟვანიას სახელობის 
სტიპენდიის“ -  განხორციელების მიზნით 

9,250.0 9,250.0 9,250.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N01/02/01 
01.02.17. 

შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი „ფინანსური განათლების ამაღლების პროექტის“ 
განხორციელების მიზნით 

41,400.0 41,400.0 40,770.0 630.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N01/02/02 
01.02.17. 

ა(ა)იპ  - კრეატივ ბიზნეს კაპ ჯორჯიას მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „სიბისი საქართველო 2017-ის მოსამზადებელი 
ეტაპისა და რეგიონალური ფინალების ჩატარება“ -  
განხორციელების მიზნით 

54,107.0 54,107.0 54,107.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 
ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების 

4,372.3 4,372.3 4,371.5 0.9 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

განკარგულება 
N02/02/01 
02.02.17. 

შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად საჭირო 
ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/02/02 
13.02.17. 

ა(ა)იპ - ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის 
კვლევისა და განვითარების ცენტრს „არს ვივენდის“ - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის - „ძალადობრივი და 
თვითდესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია, ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვა ბავშვებსა და 
მოზარდებში“  - განხორციელების მიზნით 

176,877.0 176,877.0 148,963.0 27,914.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N20/02/01 
20.02.17. 

„შპს გამომცემლობა ინტელექტი“-ს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „ქართული პოეზია აზერბაიჯანულად“ 
განხორციელების მიზნით 

3,642.0 3,642.0 3,628.0 14.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N23/02/02 
23.02.17. 

ა(ა)იპ - სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა 
დახმარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ხის 
საწარმო შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიისთვის“ - 
განხორციელების მიზნით 

25,435.0 25,435.0 18,103.0 7,332.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/02/01 
24.02.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური 
სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი 
ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით 

21,480.0 21,480.0 21,333.2 146.8 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/02/04 
24.02.17. 

ა(ა)იპ - ლაშქრობას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ვიდეო 
ლექციები სალაშქრო თემაზე“ - განხორციელების მიზნით 

18,500.0 18,500.0 18,500.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N27/02/03 
27.02.17. 

ა(ა)იპ - მეგობრობის ხიდი - ქართლოსის, მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „არა ოკუპაციას!“ - განხორციელების მიზნით 

19,670.0 19,670.0 19,670.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N28/02/02 
28.02.17. 

ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდულ 
ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მოზარდების 
დაწყებითი სამხედრო და სალაშქრო მომზადების“ 
განხორციელების მიზნით  

35,270.0 35,270.0 35,270.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N02/03/01 
02.03.17. 

ა(ა)იპ ევროპულ-ქართულ ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „ახალგაზრდული ინიციატივის“ განხორციელების 
მიზნით 

220,484.0 220,484.0 220,484.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N02/03/02 
02.03.17. 

არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს - მოითხოვე 
ქართული-ს  - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მოითხოვე 
ქართულის“  განხორციელებისა და 2017 წლის 24 აგვისტოს 
კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით ქართული 
პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობის ორგანიზების 
მხარდაჭერის მიზნით 

94,669.0 94,669.0 85,019.5 9,649.5 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N10/03/11 
10.03.17. 

შპს - ნებულას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„ნებულატორიის“ განხორციელების მიზნით 

25,545.0 25,545.0 25,545.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N10/03/12 
10.03.17. 

ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და 
პროფესიონალების კავშირს „ჩვენი ბავშვების“ - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „21 მარტის, დაუნის სინდრომის 
მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო კამპანიის“ 
განხორციელების მიზნით 

6,550.0 6,550.0 6,550.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N16/03/02 
16.03.17. 

ა(ა)იპ პანკისის კეთილდღეობისათვის - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „აქტიური პანკისის“ განხორციელების მიზნით 

11,400.0 11,400.0 11,400.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/03/02 
17.03.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „ინტერნეტი ყველა სოფლის 
ბიბლიოთეკას - III ფაზა“ განხორციელების მიზნით 

75,000.0 75,000.0 75,000.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/03/02 
21.03.17. 

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი „ციფრული მეწარმეობის განვითარების პროექტის“ 
განხორციელების მიზნით 

30,000.0 30,000.0 29,707.0 293.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/03/01 
24.03.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტს 
- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დებატების ახალგაზრდული 
კლუბების ქსელი საქართველოში“ - განხორციელების მიზნით 

39,980.0 39,980.0 16,810.0 23,170.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/03/02 
24.03.17. 

ა(ა)იპ - კავკასიელ ქალთა კონგრესს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „ქისტური პოეზიის საღამო თბილისში“ 
განხორციელების მიზნით 

2,950.0 2,950.0 2,950.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/03/03 
24.03.17. 

ა(ა)იპ - ინსტიტუციური განვითარების ცენტრს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი“ - 
განხორციელების მიზნით 

20,000.0 20,000.0 13,145.0 6,855.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/04/01 
03.04.17. 

ა(ა)იპ - კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას 
რომ საჭიროებენ-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„სოციალური პრინტ-სახელოსნოს“ განხორციელების მიზნით 

19,400.0 19,400.0 19,400.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/04/02 
03.04.17. 

ა(ა)იპ - როდი სკოტის სახელობის ფონდ საქართველოს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის „უკეთ გავიცნოთ საქართველო 2“-
ის განხორციელების მიზნით 

25,545.0 25,545.0 25,545.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N04/04/01 
04.04.17. 

ა(ა)იპ - მაცნე 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ 
საქართველოს შვილები ვართ“ განხორციელების მიზნით 

19,869.0 19,869.0 13,378.0 6,491.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N04/04/02 
04.04.17. 

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივ ორგანიზაცია აისს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „ახალგაზრდების დაწყებითი სარეზერვო 
სამაშველო მომზადების“ განხორციელების მიზნით 

23,050.0 23,050.0 23,050.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N04/04/03 
04.04.17. 

ა(ა)იპ - ვორიორსის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო განვითარების 
ხედვის“ განხორციელების მიზნით 

23,760.0 23,760.0 18,450.0 5,310.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/04/01 
07.04.17. 

ა(ა)იპ -ჭყონდიდელი 2016-ს - მის მიერ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში ზვიად გამსახურდიასა 
და მერაბ კოსტავას ბიუსტების დადგმის მხარდაჭერის მიზნით 

6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N12/04/03 
12.04.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „თბილისის წიგნის XIX საერთაშორისო ფესტივალი“-
ს მხარდაჭერის მიზნით 

20,000.0 20,000.0 19,992.0 8.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/04/03 
13.04.17. 

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 
მოხუცთა სხვადასხვა ტიპის სახლების ბენეფიციართათვის 
სასაჩუქრე კალათების შეძენის მიზნით 

7,490.0 7,490.0 7,488.5 1.6 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N19/04/02 
19.04.17. 

ა(ა)იპ - კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისათვის - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „მშობელთა თემის მობილიზება და 
გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით“ მხარდაჭერის მიზნით 

37,103.0 37,103.0 28,800.0 8,303.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/04/04 
24.04.17. 

პროექტის „მოითხოვე ქართულის“ ფარგლებში საქართველოს 
პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილი ღონისძიების გამართვის 
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

8,850.0 8,850.0 8,183.7 666.3 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/04/04 
25.04.17. 

ა(ა)იპ - განათლება ყველა ბავშვს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „საქართველოსა და საბერძნეთის ურთიერთობათა 
ათასწლეულების“ განხორციელების მიზნით 

6,263.0 6,263.0 6,215.0 48.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N02/05/01 
02.05.17. 

ა(ა)იპ - თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „ხელოვნების ქარავნის“ 
განხორციელების მიზნით 

29,449.0 29,449.0 23,196.4 6,252.6 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/05/02 
03.05.17. 

ა(ა)იპ - ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისათვის - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის „იტეგრირებული თეატრის 
„აზდაკის ბაღის“ განხორციელების მიზნით 

16,000.0 16,000.0 12,000.0 4,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N05/05/01 
05.05.17. 

ა(ა)იპ - სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საკონსტიტუციოს ცვლილებების 
მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებების 
შესწავლა“ - განხორციელების მიზნით  

34,492.0 34,492.0 34,476.1 15.9 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N05/05/03 
05.05.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პოსტსაბჭოთ საქართველოს 
ევროპული არჩევანი - „მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე ვარ 
ევროპელი“ განხორციელება 

4,330.0 4,330.0 4,329.8 0.2 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N05/05/04 
05.05.17. 

ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავთან დაკავშირებით მეორე 
მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის მედიკამენტების შესაძენი 
სასაჩუქრე ბარათებისა და მისალოცი ბარათების შესყიდვა 

93,030.0 93,030.0 93,029.8 0.2 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N08/05/02 
08.05.17. 

ა(ა)იპ - შენ დემოკრატიისთვის - მიერ დაგეგმილი პროექტის - 
„ჩვენ ვირჩევთ პროგრესს- ევროპის დღეები 2017 გორში“ 
განხორცილების მიზნით 

4,340.0 4,340.0 4,340.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N11/05/01 
11.05.17. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის საფარის 
რეაბილიტაციისათვის 100 ნერგის შეძენის მიზნით 

1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N23/05/01 
23.05.17. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ოფიციალური მიღების ორგანიზების 
უზრუნველყოფის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად 
შესაბამისი შესყიდვების განხორციელების მიზნით 

122,000.0 122,000.0 121,606.2 393.8 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N29/05/01 
29.05.17. 

ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული სასახლის მუზეუმის“ 
- განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

39,900.0 39,900.0 39,900.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N29/05/02 
29.05.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „საქართველოსთვის დღემდე უცნობი 
დოკუმენტური მასალა და ისტორიები თურქეთელ ქართველთა 
ცხოვრებიდან“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

24,260.0 24,260.0 24,260.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N09/06/01 
09.06.17. 

ა(ა)იპ - ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდს - ლირას, მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის „კლასიკური მუსიკის 
საერთაშორისო ფესტივალი Batumi MusicFest – 2017“-ის 
განხორცილების მხარდაჭერის მიზნით 

15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/06/02 
13.06.17. 

შპს გამომცემლობა არტანუჯის - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობა, 
თორმეტტომეულის“ განხორციელების  მხარდაჭერის მიზნით 

19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/06/01 
14.06.17. 

ა(ა)იპ  - ვესტ პოინტის საზოგადოება საქართველოს - მის მიერ 
დაგეგმილი საქველმოქმედო გარბენის „თბილისი დარბის 
გმირებისთვის“ მხარდაჭერის მიზნით 

2,155.0 2,155.0 2,155.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/06/02 
21.06.17. 

ა(ა)იპ - ამომავალი ვარსკვლავის - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „საჭადრაკო კლუბისთვის ინვენტარის შეძენის“ 
განხორციელების მიზნით  

3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/06/04 
21.06.17. 

ა(ა)იპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდს - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზურიკელას სკოლის“ 
განხორციელბის მხარდაჭერის მიზნით 

10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/06/05 
21.06.17. 

ა(ა)იპ - ახალგაზრდული უმაღლესი საბჭოს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული უსაფრთხოება და 
მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების ურთიერთმიმართება“ - 
განხორციელბის მიზნით 

5,890.0 5,890.0 5,890.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N01/06/01 
01.06.17. 

საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის ქველმოქმედების 
მიზნით გადასაცემად 

1,100.0 1,100.0 0.0 1,100.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N27/06/01 
27.06.17. 

ა(ა)პ - მზიანის - მის მიერ დაგეგმილი პროექის „მზიურის 
თავისუფალი კინოჩვენების“ განხორციელების მიზნით 

4,979.0 4,979.0 4,979.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N28/06/01 
28.06.17. 

ა(ა)იპ - საფარის, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ადრეული 
ქორწინების შესახებ ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება 
ქვემო ქართლში“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

24,400.0 24,400.0 15,690.0 8,710.0 



38 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/07/01 
07.07.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ე-ს მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური 
სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი 
ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით 

20,900.0 20,900.0 20,727.1 172.9 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N10/07/01 
10.07.17. 

ა(ა)იპ - ზურაბ ჟვანიას ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„ზურაბ ჟვანიას წინანდლის პრემიის“ განხორციელების მიზნით 

116,500.0 116,500.0 33,200.0 83,300.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N12/07/02 
12.07.17. 

შპს არის ჯის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - ესეების 
კონკურსი „მასწავლებლები კონსტიტუციაზე“ - 
განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

28,375.0 28,375.0 28,375.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/07/04 
13.07.17. 

ა(ა)იპ ასოციაცია ერთმანეთისთვის - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას“ - განხორციელების 
მხარდაჭერის მიზნით 

3,875.0 3,875.0 3,875.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N20/07/01 
20.07.17. 

ა(ა)იპ - მედინა 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დღის 
ცენტრი შშმ პირთათვის“ - განხორციელების მხარდაჭერის 
მიზნით 

20,300.0 20,300.0 10,000.0 10,300.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N01/08/01 
01.08.17. 

ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის - „ბიბლიოთეკარი, როგორც თემის 
მობილიზატორი და თემის გამაძლიერებელი“ - განხორცილების 
მხარდაჭერის მიზნით 

50,000.0 50,000.0 20,285.0 29,715.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N08/08/01 
08.08.17. 

ა(ა)იპ - დემოკრატიის რესურსცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტოს -„წაიკითხე კონსტიტუცია მთელ საქართველოსთან 
ერთად“- განხორციელების მიზნით 

54,800.0 54,800.0 54,800.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/08/01 
07.08.17. 

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი „ფინანსური განათლების ამაღლების პროექტის 
(მესამე ეტაპი)“ განხორციელების მიზნით 

29,000.0 29,000.0 18,200.0 10,800.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/08/03 
14.08.17. 

ა(ა)იპ არველაძე ფაუდეიშენის - მის მერ დაგეგმილი პროექტის 
„საფეხბურთო თერაპიის“ განხორციელების მიზნით 

25,459.0 25,459.0 25,459.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N15/08/02 
15.08.17. 

ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდულ 
ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „არქეოლოგიური 
პროექტი ტაბახმელას N4 სანგარზე“ განხორციელების მიზნით 

22,557.0 22,557.0 14,757.0 7,800.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/08/02 
14.08.17. 

ა(ა)იპ ამომავალი ვარსკვლავის - მის მერ დაგეგმილი პროექტის 
„კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო 
ღონისძიებების“ განხორციელების მიზნით 

7,820.0 7,820.0 7,820.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/08/01 
14.08.17. 

ა(ა)იპ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტს - 
მის მერ დაგეგმილი პროექტის „მედია და საკონსტიტუციო 
ცვლილებების“ განხორციელების მიზნით 

23,050.0 23,050.0 23,050.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N16/08/02 
16.08.17. 

ა(ა)იპ ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის - „საზაფხულო სკოლა „მოსწავლეთა 
სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“ - 
განხორციელების მიზნით 

1,050.0 1,050.0 1,050.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N16/08/03 
16.08.17. 

შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი „გრაფიკული დიზაინისა და ვირტუალური 
რეალობის სივრცის შექმნა“ განხორციელების მიზნით 

43,500.0 43,500.0 43,500.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/08/01 
17.08.17. 

ა(ა)იპ - მეგობრობის ხიდი ქართლოსს მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „ოკუპაციის მუზეუმები - შიდა ქართლში“ - 
განხორციელების მიზნით 

59,975.0 59,975.0 39,975.0 20,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/08/04 
17.08.17. 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული ეთიკის განვითარების“ - 
განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

19,300.0 19,300.0 8,550.0 10,750.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/08/03 
17.08.17. 

ა(ა)იპ - ახალგაზრდულ უმაღლეს საბჭოს -  მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „საკონსტიტუციო ფლეშმობის“ - განხორციელების 
მიზნით 

8,985.0 8,985.0 8,985.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N18/08/03 
18.08.17. 

ა(ა)იპ „ევროკლუბს“ - მის მერ დაგეგმილი პოექტის 
„ევროკლუბის“ განხორციელების მიზნით 

30,900.0 30,900.0 15,450.0 15,450.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N18/08/02 
18.08.17. 

ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების 
ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კონსტიტუციის 
ქუჩის“ განხორციელების მიზნით 

77,166.0 77,166.0 77,166.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/08/04 
21.08.17. 

ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართულის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
- „მოითხოვე ქართული ყველგან - Made in Georgia“ - 
განხორციელების მიზნით 

19,158.0 19,158.0 19,158.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/08/03 
21.08.17. 

ა(ა)იპ მასწავლებელთა და მშობელთა აცოციაცია ლიბერტას - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „თანამშრომლობა ბარიერის 
გარეშე“ - განხორციელების მიზნით 

9,992.0 9,992.0 9,992.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N18/08/04 
18.08.17. 

ფიზიკურ პირს გიორგი ჯანბერიძეს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „იოსებ გაბაშვილი“ წიგნი-ალბომის საბეჭდი 
ვერსიის შექმნა და ბეჭდვა“ განხორციელების მიზნით 

32,700.0 32,700.0 0.0 32,700.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/08/01 
24.08.17. 

ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად გამოწვეული სტიქიური 
უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებში 
მონაწილეთა მხარდაჭერის, კერძოდ, მათი კვებით 
უზრუნველსაყოფად შესაბამისი შესყიდვის განხორციელების 
მიზნით 

158,120.0 158,120.0 158,120.0 0.0 

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი  
               

30,572.0  
               

30,572.0  
             

28,340.8  
            

2,231.2  
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

„თბილისის სტრატეგიული დისკუსიის“ ფარგლებში 
ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველსაყოფად 

30,572.0 30,572.0 28,340.8 2,231.2 



40 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

N23/02/04 
23.02.17. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 
               

27,575.0  
               

27,575.0  
             

27,575.0  
            

-    
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/06/01 
07.06.17. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ევროპის 
საკონსტიტუციო სასამართლოების XVII კონგრესის 
ღონისძიების ორგანიზების მხარდაჭერის მიზნით 

27,575.0 27,575.0 27,575.0 0.0 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

               
7,500.0  

               
7,500.0  

             
-    

            
7,500.0  

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/08/02 
17.08.17. 

სსიპ საინფორმაციო ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საუნივერსიტეტო 
სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის“ განხორციელების 
მხარდაჭერის მიზნით 

7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
               

38,177.0  
               

38,177.0  
             

9,100.0  
            

29,077.0  
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/04/03 
25.04.17. 

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტს - ბათუმის სახელმწიფო 
საზღვაო აკადემიას -  მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის““ 
განხორციელების მიზნით 

9,100.0 9,100.0 9,100.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N16/08/04 
16.08.17. 

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ - ბათუმის საზღვაო აკადემიას - 
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საგანმანათლებლო 
ინფრასტრუქტურის განვითარება“ - განხორციელების მიზნით 

29,077.0 29,077.0 0.0 29,077.0 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
               

8,000.0  
               

8,000.0  
             

8,000.0  
            

-    
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N09/02/01 
09.02.17. 

სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა 
სამხედრო ლიცეუმს - კადეტ გოგონათათვის, საქართველოს 
შეიარაღებულ ძალებში ქალების სამსახურის პოპულარიზაციის 
მიზნით 

8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
              

640,267.0  
              

512,787.0  
             

330,000.2  
            

182,786.8  

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/02/01 
13.02.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს -  უნივერსიტეტის მიერ  საქართველოს 
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებში სახელმწიფო ენისა და საქართველოს 
კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით 
ინტეგრირებული სწავლების პროგრამის „ვისწავლოთ 
ქართულის“ განხორციელების მიზნით 

149,990.0 105,690.0 105,690.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/03/02 
07.03.17. 

 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს 
პროექტის - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის მიერ უცხოელი პროფესორების აკადემიური 
და სამედიცინო საქმიანობის ორგანიზება საქართველოში“ 
განხორციელების მიზნით  

151,800.0 151,800.0 68,919.6 82,880.4 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/03/01 
17.03.17. 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის -  „ახალგაზრდული ინიციატივების 
ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის“ 
განხორციელების მიზნით 

25,740.0 22,440.0 19,630.0 2,810.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/03/01 
21.03.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს - საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად 
გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით 

7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და 

25,600.0 25,600.0 23,952.9 1,647.1 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

განკარგულება 
N03/04/03 
03.04.17. 

ბიოტექნოლოგიების ცენტრში პრაქტიკული სწავლების“ 
განხორციელების მიზნით 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N04/04/04 
04.04.17. 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „აწსუ ინფრასტრუქტურული 
განვითარების ხელშეწყობა თანამედროვე საკონფერენციო 
დარბაზის აღჭურვით“ განხორციელების მიზნით 

34,750.0 34,750.0 0.0 34,750.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N12/04/02 
12.04.17. 

სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ 
ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბიბლია (ძველი 
აღთქმა) - კრიტიკული ტექსტის“ განხორციელების 
მხარდაჭერის მიზნით 

20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N19/04/01 
19.04.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 
სტიპენდიის გაცემის მიზნით 

800.0 800.0 800.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/04/01 
25.04.17. 

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს - მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „გორის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის ლიტერატურული კაფეს“ განხორციელების 
მიზნით 

13,886.0 13,886.0 13,359.3 526.7 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N03/05/01 
03.05.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ქართულ-
ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ 
განხორციელების მიზნით 

20,000.0 13,040.0 11,840.0 1,200.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N05/05/02 
05.05.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს -  უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი პროექტის 
„უნივერსიტეტი 100“-ის განხორციელების მიზნით 

55,000.0 30,900.0 30,865.0 35.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N02/06/01 
02.06.17. 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზაფხულის 
სკოლა თემაზე კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი 
უფლებები“ - განხორციელების მიზნით 

30,900.0 30,900.0 30,888.0 12.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/06/02 
07.06.17. 

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს მის მიერ 
დაგეგმილი პროექტის „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
სტიპენდიის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით  

5,400.0 5,400.0 4,500.0 900.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N13/06/03 
13.06.17. 

სსიპ - იაკობ გოგებიშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის "თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე 1 ჰექტარი ფართობის 
კვლევითი დანიშნულების ვენახის გაშენების" განხორხიელების 
მიზნით 

48,820.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/06/03 
21.06.17. 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის 
მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია 
გამორჩეული სტუდენტისათვის - გრიგოლ ხანძთელის 
სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელბის მიზნით  

1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N17/07/23 
17.07.17. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - 
საერთაშორისო კონფერენცია „მედეას თემა მსოფლიოს 
მხატვრულ ლიტერატურაში“ - განხორციელების მხარდაჭერის 
მიზნით 

19,141.0 19,141.0 11,115.3 8,025.7 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 
-  მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული 

30,000.0 30,000.0 0.0 30,000.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილ
ი თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

N18/08/01 
18.08.17. 

აგროპროდუქტის მნიშვნელობის გაზრდა ტურიზმის 
განვითარებაში“ - განხორციელების მიზნით 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
               

68,231.0  
               

55,991.0  
             

41,981.7  
            

15,494.9  
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N23/02/03 
23.02.17. 

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნულ სააგენტოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - 
„ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მთავარი 
ტაძრის კედლის მოხატულობის კვლევა და პრევენციული 
ღონისძიებების გატარება“ განხორციელების მიზნით 

19,910.0 19,910.0 19,910.0 0.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N09/03/01 
09.03.17. 

სსიპ -მწერალთა სახლს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - 
„ისტორიულ დიასპორებთან ურთიერთობების 
გაღრმავებისათვის - ქართული დიასპორა ირანში“ 
განხორციელების მიზნით 

11,250.0 11,250.0 7,397.0 6,818.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N24/04/02 
24.04.17. 

ა(ა)იპ- თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიას - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის - „განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში“ - 
განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N25/04/02 
25.04.17. 

ა(ა)იპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმს - მის მიერ დაგეგმილი 
პროექტის „წიგნი-ალბომი „საქართველოს ძველ რუკებზე“ 
განხორციელების მიზნით 

19,740.0 7,500.0 4,053.1 1,967.5 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N21/08/02 
21.08.17. 

პოლონეთის რესპუბლიკის ქალაქ კრინიცაში 27-ე ეკონომიკური 
ფორუმის ფარგლებში 2017 წლის 5 სექტემბერს დაგეგმილ 
ღონისძიება „ქართულ საღამოში“ სსიპ - საქართველოს ხალხური 
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის 
„რუსთავის“ მონაწილეობის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად 

12,331.0 12,331.0 10,621.6 1,709.4 

ს  უ  ლ 3,588,703.3 3,438,483.3 2,785,441.6 654,527.3 

 
 

 
 
 
 
 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 
 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 260 000.0 ათასი ლარით. 
ამასთან, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 
აგვისტოს №1672 განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 13 250.0 ათასი ლარით. 
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 273 250.0 ათასი ლარით. 

საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების 
მოცულობამ შეადგინა 245 615.3 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 
112 832.5 ათასი ლარი.  

ლარებში 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

800,000.0 800,000.0 758,970.5 41,029.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N04-ს 
31.03.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 800,000.0 800,000.0 758,970.5 41,029.5 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 4,000,000.0 - - - 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N10-ს 
21.07.17. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 4,000,000.0 - - - 

საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური 2,000,000.0 2,000,000.0 - 2,000,000.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1677 
10.08.17. 

საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ახალი 
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის ნაწილობრივ 

დაფინანსების მიზნით 
2,000,000.0 2,000,000.0 - 2,000,000.0 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 300,000.0 - - - 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1594 
27.07.17. 

2017 წელს, ნიკორწმინდის ტაძრის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

დაფინანსების მიზნით 
300,000.0 - - - 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო  5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1595 
27.07.17. 

„ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ ხაზის მშენებლობის(WB) 
პროექტის შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით 

5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 233,515,278.0 114,258,305.0 107,073,537.0 7,184,768.0 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N290 

21.02.17. 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უეფას III 
კატეგორიის ფეხბურთის სტადიონის მიმდინარე 

მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოების 
დასრულების მიზნით 

3,247,000.0 1,281,725.0 1,281,725.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N480 

14.03.17. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით 
შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2017 წლის 17  აგვისტოს 

მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 

165,628,404.0 93,000,000.0 91,407,836.0 1,592,164.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N824 

26.04.17. 

2017 წლის აპრილში ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული 
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით 
4,923,700.0 4,500,000.0 4,178,005.0 321,995.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1213 
15.06.17. 

2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული 
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით 
7,566,900.0 2,000,000.0 928,249.0 1,071,751.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1394 
06.07.17. 

2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული 
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით 
12,093,000.0 3,117,245.0 1,028,085.0 2,089,160.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს 

33,618,188.0 8,000,000.0 7,037,165.0 962,835.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 

განკარგულებ
ა N1401  
06.07.17. 

მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით 
შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2017 წლის 3 ივლისს 

მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1525 
21.07.17. 

ქალაქ ოზურგეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 
ობიექტის, მდინარე ბჟუჟის ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელების მიზნით 
1,508,400.0 1,289,458.0 974,209.0 315,249.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1679 
10.08.17. 

2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული 
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით 
4,475,000.0 1,000,000.0 168,386.0 831,614.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1761 
22.08.17. 

დუშეთის მუნიციპალილტეტის სოფელ შატილში 
მდებარე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ ჰიდროელექტროსადგურზე 
განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ანაზღაურების მიზნით 

133,686.0 - - - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულებ
ა N1828 
30.08.17. 

2017 წლის აგვისტოში ძლიერი ნალექის შედეგად 
მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით 
321,000.0 69,877.0 69,877.0 - 

ს  უ  ლ 245,615,278.0 122,058,305.0 112,832,507.5 9,225,797.5 
 
 
 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს მაღალმთიანი 
დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, 
„საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1385 
განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 6 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის 
ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 26 000.0 ათასი ლარით. 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი 
დასახლებების განვითარების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ 
შეადგინა 17 829.4 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 3 526.6 ათასი 
ლარი.  

ლარებში 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 1,900,000.0 1,900,000.0 284,118.8 1,615,881.2 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N567 24.03.17. 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის N365 
დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო 
პროგრამით „აწარმოე საქართველოში“ განსაზღვრული 
ინდუსტრიული, მიკრო და მცირე მეწარმეობის 
ნაწილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად 
განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის 

1,900,000.0 1,900,000.0 284,118.8 1,615,881.2 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 
ნომერი 

თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი გადახრა 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 6,000,000.0 6,000,000.0 55,621.6 5,944,378.4 
საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1385 

06.07.17. 

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად 
გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 
მაისის N265 დადგენილების შესრულების მიზნით 

6,000,000.0 6,000,000.0 55,621.6 5,944,378.4 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 9,929,445.0 3,500,000.0 3,186,888.0 313,112.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N693 06.04.17. 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 6 ივნისის N249 
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 
დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ 
2017 წლის 13 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილებების 
შესაბამისად გათვალისწინებული ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად 

9,929,445.0 3,500,000.0 3,186,888.0 313,112.0 

ს  უ  ლ  17,829,445.0 11,400,000.0 3,526,628.4 7,873,371.6 

 
 

 
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების  

დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 
 

2017 წლის 9 თვეში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 49 678.6 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი 
ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 48 641.4 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ 
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად 
მიმართულ იქნა 3 496.7 ათასი ლარი (გეგმა - 2 231.4 ათასი ლარი); 

 წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების 
დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 12 440.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი 
ნაწილის გადასახდელად; ათვისება 100%), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
გაითვალისწინა 5.0 ათასი ლარი („სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება“ პროგრამის 
ფარგლებში, ათვისება 100%), სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიომ 
- 0,2 ათასი ლარი (ათვისება 100%) და სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტომ - 
2.0 ათასი ლარი (ათვისება 1.7 ათასი ლარი); 

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს აპარატს  გამოეყო  27 049.3 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული 
ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის 
ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო 
გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით 
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ჩამოჭრილი იქნა 5 648.6 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 4 640.3 ათასი 
ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 1 008.3 ათასი ლარი. 

 
 
 

სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 
 

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის  საანგარიშო პერიოდში 
გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 452 739.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%-ია. 
აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 155 363.1 
ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 297 376.3  ათასი ლარი.  

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 297 376.3  ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით  
შემდეგია:  

მრავალმხრივი კრედიტორები – 209 005.8  ათასი ლარი, მათ შორის: 

 მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -   105 904.5 ათასი ლარი; 
 რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -28 102.8 ათასი ლარი; 
 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 46 365.1 ათასი ლარი. 
 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი  (EBRD) – 18 392.9 ათასი ლარი; 
 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) -  7 744.9  ათასი ლარი; 
  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) -  2 495.6  ათასი ლარი; 

 

ორმხრივი კრედიტორები – 88 370.5  ათასი ლარი, მათ შორის: 

 გერმანია - 25 406.8 ათასი ლარი; 
 საფრანგეთი - 16 593.2  ათასი ლარი; 
 რუსეთი -   16144.2  ათასი ლარი; 
 ყაზახეთი - 7 157.4 ათასი ლარი; 
 იაპონია  – 6 438.8  ათასი ლარი; 
 ქუვეითი - 3 468.1  ათასი ლარი; 
 თურქეთი - 3 900.7  ათასი ლარი; 
 სომხეთი 2 287.0  ათასი ლარი; 
 აზერბაიჯანი - 2 033.0  ათასი ლარი; 
 აშშ - 2 010.8 ათასი ლარი; 
 ჩინეთი - 1 064.4 ათასი ლარი; 
 ირანი - 1 566.6  ათასი ლარი; 
 ნიდერლანდები -  223.6  ათასი ლარი; 
 უზბეკეთი - 39.7 ათასი ლარი; 
 უკრაინა - 36.2 ათასი ლარი. 
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ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 155 363.1 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით 
შემდეგია:  

              მრავალმხრივი კრედიტორები  79 715.3 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -  24 433.3 ათასი ლარი; 
 მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -  24 125.9  ათასი ლარი; 
 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 21 017.6  ათასი ლარი; 
 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) -  4 432.3  ათასი ლარი; 
 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 2 893.8  ათასი ლარი; 
 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 2 124.6  ათასი ლარი; 
 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) -  550.6  ათასი ლარი; 
 ევროკავშირი (EU)- 137.1 ათასი ლარი. 

ორმხრივი კრედიტორები – 33 933.8  ათასი ლარი,  მათ შორის: 

 გერმანია - 11475.2 ათასი ლარი; 
 რუსეთი – 6 669.0  ათასი ლარი; 
 ყაზახეთი - 4 732.9 ათასი ლარი; 
 იაპონია – 3 007.2  ათასი ლარი; 
 საფრანგეთი - 2 990.9  ათასი ლარი; 
 თურქეთი - 1 387.4  ათასი ლარი; 
 ქუვეითი - 917.7 ათასი  ლარი; 
 სომხეთი - 685.0 ათასი ლარი; 
 აზერბაიჯანი - 658.7 ათასი ლარი; 
 ირანი -497.2 ათასი ლარი;  
 აშშ - 384.8 ათასი ლარი; 
 ავსტრია - 433.9 ათასი ლარი; 
 ნიდერლანდები- 79.2 ათასი ლარი; 
 უზბეკეთი - 7.6 ათასი ლარი; 
 უკრაინა - 7.0 ათასი ლარი. 

(ათასი ლარი) 
 

კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2017 

ავსტრია 433.9 433.9 
კუვეიტი 3,468.1 917.7 4,385.7 
იაპონია 6,438.8 3,007.2 9,446.0 
გერმანია 25,406.8 11,475.2 36,882.1 

აშშ 2,010.8 384.8 2,395.6 
სომხეთი 2,287.0 685.0 2,972.0 

აზერბაიჯანი 2,033.0 658.7 2,691.7 
ირანი 1,566.6 497.2 2,063.9 

ყაზახეთი 7,157.4 4,732.9 11,890.3 
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კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2017 

ნიდერლანდები 223.6 79.2 302.7 
რუსეთი 16,144.2 6,669.0 22,813.2 
თურქეთი 3,900.7 1,387.4 5,288.1 
უკრაინა 36.2 7.0 43.2 
უზბეკეთი 39.7 7.6 47.3 
საფრანგეთი 16,593.2 2,990.9 19,584.1 

ჩინეთი 1,064.4 1,064.4 
IDA  105,904.5 24,125.9 130,030.5 

IBRD 28,102.8 24,433.3 52,536.1 
IFAD 2,495.6 550.6 3,046.1 
EBRD 18,392.9 2,124.6 20,517.5 

EIB 7,744.9 4,432.3 12,177.3 
ADB 46,365.1 21,017.6 67,382.7 
IMF - 2,893.8 2,893.8 
EU 137.1 137.1 

CEB - - 
ევრობონდები 41,714.1 41,714.1 
ორმხრივი 88,370.5 33,933.8 122,304.3 

მრავალმხრივი 209,005.8 79,715.3 288,721.1 

 ევრობონდები - 41,714.1 41,714.1 

სულ 297,376.3 155,363.1 452,739.4 
 
 
 
 

სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 223 208.9 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან 
ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა  196 208.9 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 
ძირითადი თანხის დაფარვამ 27 000.0 ათასი ლარი.  სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა 
და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს: 

 

 „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“  ძირითადი თანხის დაფარვა   - 27 000.0 ათასი ლარი; 
 „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 11 596.2 ათასი ლარი; 
 „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 22 107.5 ათასი ლარი; 
 სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება  -  44 002.3 ათასი  ლარი; 
 სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება  - 118 502.9 ათასი  ლარი. 
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სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა  
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის 

 

 
 
 
 
 

 
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა 

 საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ობლიგაცია სებ-
სთვის 320.8

ობლიგაციები ღია
ბაზრის

ოპერაციებისთვის
155.0

სახაზინო
ვალდებულებები

682.2

სახაზინო
ობლიგაციები

1,654.6

6 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები

15%

12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები

41%

2 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები

24%

5 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები

15%

10 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები

5%
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სახელმწიფო საშინაო ვალის ე. წ. ,,ისტორიული ვალების”  ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას 
მოიცავს. ჯამურად მათი საორიენტაციო მოცულობა 672.3 მლნ ლარია, თუმცა ეს რიცხვი არ ასახავს ვალის 
რეალურ სიდიდეს, რადგან ვალის უმეტესი კატეგორიის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. მათი 
მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ 
ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს. 

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება 

 2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 922 853.6 ათასი ლარის 
ოდენობით, მათ შორის: 

 გათანაბრებითი ტრანსფერი - 654 762.3 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 489 432.7 ათასი ლარი; 
 მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 817.7 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 8 865.3 ათასი ლარი; 
 სპეციალური ტრანსფერი - 40 492.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 14 304.9 ათასი ლარი; 
 კაპიტალური ტრანსფერი - 215 781.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 106 137.9 ათასი ლარი. 

  

 

ტერიტორიული ერთეულებისათვის 
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა 

 

 

 საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 500.0 ათასი ლარი, 
საიდანაც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 6 375.0 ათასი ლარი. 

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

79.1% მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული

უფლებამოსილების
განსახორციელებლად

1.4%

სპეციალური ტრანსფერი
2.3%

კაპიტალური ტრანსფერი
17.2%
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 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 9 929.4 
ათასი ლარი, საიდანაც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია  3 186.9 ათასი ლარი. 
  
 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ 
შეადგინა 233 515.3 ათასი ლარი საიდანაც 2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია              
107 073.5 ათასი ლარი. 
 
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 თებერვლის N306 განკარგულებით საჩხერის, გორის, 
ქარელის, კასპის, ონის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 145.6 
ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. 
 
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 მაისის N981 განკარგულებით თბილისის მუნიციპალიტეტს 
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 359.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად 
გადარიცხულია. 
  
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N1673 განკარგულებით თბილისის 
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 500.0 ათასი ლარი, საიდანაც 
1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 28.5 ათასი ლარი. 
  
 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 30 აგვისტოს N234 ბრძანებით ადიგენის 
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 100.0 ათასი ლარი, საიდანაც 
1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 50.0 ათასი ლარი. 
 
 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 9 
თებერვლის N200 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 3 800.0 ათასი 
ლარი, საიდანაც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 3 400.0 ათასი ლარი. განკარგულების 
პირობების თანახმად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტმა 2 300.0 ათასი ლარი დააბრუნა სახელმწიფო 
ბიუჯეტში. ამასთან,  1 500.0 ათასი ლარის სარგებლობის ვადა განსაზღვრულია არა უგვიანეს 2017 წლის 1 
დეკემბრისა. 
 
 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 
ივნისის N1073 განკარგულებით ასპინძის მუნიციპალიტეტს  სესხის სახით გამოეყო 300.0 ათასი ლარი,  
რომელიც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულა. განკარგულების პირობების თანახმად, ასპინძის 
მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული თანხა დააბრუნა სახელმწიფო ბიუჯეტში. 
  
 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 
წლის 31 აგვისტოს N1835 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 4 000.0 
ათასი ლარი, საიდანაც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 3 000.0 ათასი ლარი. სესხით 
სარგებლობის ვადა განსაზღვრულია არა უგვიანეს 2017 წლის 25 დეკემბრისა. 
  
 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 
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საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 
სექტემებრის N1885 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს  სესხის სახით გამოეყო 1 200.0 ათასი 
ლარი, საიდანაც 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გადარიცხულია 300.0 ათასი ლარი. სესხით სარგებლობის 
ვადა განსაზღვრულია არა უგვიანეს 2017 წლის 25 დეკემბრისა. 
 

გარდა აღნიშნულისა, „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებეის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის  N588 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს N1719 განკარგულების თანახმად, აზიური 
ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ − სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა „აზიური 
ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები“ პროგრამისათვის გათვალისწინებული 
ასიგნებებიდან, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ თხილის ფართობების დამუშავებისთვის საჭირო 
მუშახელის შრომის ანაზღაურების დასაფინანსებლად და ძრავიანი ზურგსაკიდი აგრეგატებისათვის 
საჭირო საწვავის შესყიდვისათვის  მუნიციპალიტეტებისა და აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობისათვის 2 646 376 
ლარის გადარიცხვა, რომელიც სანგარიშო პერიოდში სრულად იქნა გადარიცხული. 

 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები 
 

ათასი ლარი 

დასახელება წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტი 

კახეთის მხარე 27,439.0 15,618.3 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 2,657.9 1,399.2 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 3,726.6 2,148.4 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,215.8 719.2 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი 3,988.6 1,256.0 

თელავის მუნიციპალიტეტი 3,424.4 2,424.4 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 3,613.0 2,283.3 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 2,408.3 1,475.1 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,511.6 1,555.5 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 2,893.0 2,357.1 

იმერეთის მხარე 54,101.5 25,033.7 

ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 8,896.4 4,112.2 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2,552.4 2,135.1 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,722.5 734.7 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2,879.2 2,067.5 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4,091.0 2,141.8 

ვანის მუნიციპალიტეტი 3,395.2 2,077.1 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 4,487.6 1,604.5 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 4,610.5 2,339.9 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 3,081.5 2,562.8 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,661.5 2,494.2 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,940.3 1,527.0 

ხონის მუნიციპალიტეტი 2,783.4 1,236.9 
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დასახელება წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტი 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 45,529.7 15,546.5 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,328.1 921.5 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 5,151.2 1,971.8 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 8,974.2 3,457.9 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 4,815.4 1,279.5 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 3,344.3 1,904.9 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,375.0 1,038.9 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 3,625.6 1,565.8 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,999.3 1,269.9 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,320.6 1,288.4 

ხობის მუნიციპალიტეტი 3,596.1 847.8 

შიდა ქართლის მხარე 19,678.4 9,290.7 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი 3,413.1 1,434.7 

გორის მუნიციპალიტეტი 3,676.8 2,234.8 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 4,652.3 2,555.8 

კასპის მუნიციპალიტეტი 3,093.9 1,746.8 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 4,842.3 1,318.6 

ქვემო ქართლის მხარე 22,323.3 8,615.7 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 7,335.7 2,224.3 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 4,131.5 2,191.2 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 950.0 0.0 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 1,860.2 1,261.0 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,538.3 519.9 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 3,348.2 1,642.5 

წალკის მუნიციპალიტეტი 2,159.4 776.7 

გურიის მხარე 19,236.9 12,141.3 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 5,422.6 3,415.0 

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 4,877.0 3,456.4 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,537.1 3,365.4 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,400.3 1,904.5 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 16,956.7 10,890.3 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,177.9 1,048.5 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 2,927.2 1,874.5 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,466.5 1,915.1 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2,752.7 1,667.0 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი 1,351.8 633.4 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 3,391.4 1,965.9 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 1,889.4 1,785.9 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 13,693.5 5,394.3 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,483.4 1,321.6 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 2,147.1 689.3 

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 3,635.1 2,024.6 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 2,965.3 1,068.4 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 1,462.7 290.5 
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რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 14,556.4 4,542.8 

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 1,049.4 409.9 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 2,556.3 1,638.0 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,586.7 287.1 

ონის მუნიციპალიტეტი 5,183.7 1,114.0 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,180.3 1,093.8 

ჯამი 233,515.3 107,073.5 
 

 
*შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ 
პროექტებზე, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და 
რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 7 თბერვლის N23 დადგენილების თანახმად. ამ თანხის გადარიცხვა ხორციელდება წლის 
მანძილზე ეტაპობრივად შესრულებეული სამუშაოების შესაბამისად. 

 
 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები 

 
 

ათასი ლარი 

დასახელება წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტი 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 1,090.1 187.2 

თელავის მუნიციპალიტეტი 133.2 105.8 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 475.0 46.6 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 475.0  0.0 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 384.0 120.8 

მესტიის მუნციპალიტეტი 732.4 191.0 

გორის მუნიციპალიტეტი 300.0 287.7 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 524.9 419.5 

კასპის მუნიციპალიტეტი 204.5 65.0 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 285.0 172.3 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 324.0 0.0  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 300.0 7.2 

წალკის მუნიციპალიტეტი 380.8 43.9 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 250.0 145.9 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 487.1 189.7 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 186.6 168.9 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 598.0 79.0 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 250.0 250.0 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 106.4 104.4 
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დასახელება წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტი 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 333.0 63.0 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 342.0  0.0 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 500.0  0.0 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 735.0 298.5 

ონის მუნიციპალიტეტი 200.0 182.0 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 332.5 58.6 

ჯამი 9,929.445 3,186.888 
 
 

 
 

ფინანსური  დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2017 წლის 9 თვის 
მდგომარეობით 

ათასი ლარი 

ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

კაპიტალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

 აფხაზეთის ა.რ. 8,500.0 6,375.0  0.0  0.0  0.0  0.0 8,500.0 6,375.0  0.0 0.0  

აჟარა 1,099.6 825.3 1,074.6 806.4 25.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

აჭარა 59,973.2 44,878.7 56,748.9 41,654.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,224.3 3,224.3 

აჭარის ა.რ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტი 

40,566.6 31,331.4 37,342.3 28,107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3,224.3 3,224.3 

ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 

4,894.3 3,671.1 4,894.3 3,671.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი 

5,236.5 3,054.8 5,236.5 3,054.8 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

ქედის 
მუნიციპალიტეტი 

4,142.6 3,106.8 4,142.6 3,106.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 

შუახევის 
მუნიციპალიტეტი 

1,627.2 1,084.8 1,627.2 1,084.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 

ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 

3,506.0 2,629.8 3,506.0 2,629.8 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  

თვითმმართველი ქალაქი 
თბილისი 

333,497.1 247,184.5 332,182.2 246,455.0 455.9 342.0 859.0 387.5 0.0 0.0 

კახეთის მხარე 63,535.6 41,201.9 33,396.3 24,183.6 1,477.0 1,107.0 0.0 0.0 28,662.3 15,911.3 

ახმეტის 
მუნიციპალიტეტი 

8,425.6 5,094.7 4,547.6 3,411.0 130.0 97.2 0.0 0.0 3,748.0 1,586.5 

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტი 

9,242.6 6,284.8 5,356.0 4,016.7 160.0 119.7 0.0 0.0 3,726.6 2,148.4 

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 

3,030.3 1,225.3 629.5 367.5 185.0 138.6 0.0 0.0 2,215.8 719.2 

ქალაქ თელავის 
მუნიციპალიტეტი 

10,970.7 5,923.9 6,820.1 4,546.4 162.0 121.5 0.0 0.0 3,988.6 1,256.0 

თელავის 
მუნიციპალიტეტი 

5,828.2 4,233.0 2,140.6 1,605.6 130.0 97.2 0.0 0.0 3,557.6 2,530.2 

ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტი 

9,143.6 6,431.4 5,310.6 3,983.4 220.0 164.7 0.0 0.0 3,613.0 2,283.3 

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტი 

6,506.9 4,549.5 3,888.6 2,916.9 210.0 157.5 0.0 0.0 2,408.3 1,475.1 

სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტი 

4,948.7 3,192.4 2,292.1 1,528.0 145.0 108.9 0.0 0.0 2,511.6 1,555.5 
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

კაპიტალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

ყვარელის 
მუნიციპალიტეტი 

5,439.2 4,266.9 2,411.2 1,808.1 135.0 101.7 0.0 0.0 2,893.0 2,357.1 

იმერეთის მხარე 129,540.1 86,405.7 71,974.0 59,604.7 2,122.0 1,591.3 3,314.5 266.0 52,129.6 24,943.7 

ქალაქი ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტი 

28,694.4 23,854.9 19,578.0 19,578.0 220.0 164.7  0.0  0.0 8,896.4 4,112.2 

ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტი 

8,484.7 6,273.9 5,225.3 3,918.6 232.0 173.7 150.0 0.0 2,877.4 2,181.6 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტი 

6,400.3 2,743.5 2,527.8 1,896.3 150.0 112.5 410.0 0.0 3,312.5 734.7 

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტი 

8,701.6 6,434.3 5,652.4 4,239.0 170.0 127.8 0.0 0.0 2,879.2 2,067.5 

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი 

7,538.7 4,727.5 3,319.7 2,489.4 128.0 96.3 85.0 0.0 4,006.0 2,141.8 

ვანის 
მუნიციპალიტეტი 

8,761.1 6,351.9 5,220.9 4,165.9 145.0 108.9 0.0 0.0 3,395.2 2,077.1 

ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტი 

9,951.2 5,702.3 5,223.6 3,917.7 240.0 180.1 0.0 0.0 4,487.6 1,604.5 

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტი 

9,929.2 6,328.7 5,158.7 3,869.1 160.0 119.7 400.0 4.6 4,210.5 2,335.3 

სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტი 

7,776.6 6,084.5 4,506.1 3,379.5 189.0 142.2 0.0 0.0 3,081.5 2,562.8 

საჩხერის 
მუნიციპალიტეტი 

13,616.6 7,356.5 6,281.5 4,711.5 190.0 142.2 1,337.6 261.4 5,807.5 2,241.5 

ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტი 

11,296.4 5,106.8 3,834.1 3,355.5 138.0 103.5 731.9 0.0 6,592.4 1,647.8 

ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

8,389.3 5,440.8 5,445.9 4,084.2 160.0 119.7 200.0 0.0 2,583.4 1,236.9 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთის მხარე 

91,593.5 51,308.6 43,532.5 34,221.1 1,799.0 1,350.0 10,383.7 1,214.9 35,878.3 14,522.6 

თვითმმართველი 
ქალაქი ფოთი 

4,588.1 1,116.8  0.0  0.0 260.0 195.3 165.0 2.4 4,163.1 919.2 

ქალაქ ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი 

15,683.4 10,121.1 10,405.2 8,053.9 127.0 95.4 0.0 0.0 5,151.2 1,971.8 

ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი 

17,606.9 9,732.3 8,402.7 6,101.6 230.0 172.8 630.0 0.0 8,344.2 3,457.9 

აბაშის 
მუნიციპალიტეტი 

9,286.1 4,632.9 4,323.7 3,242.7 147.0 110.7 2,300.0 33.2 2,515.4 1,246.3 

მარტვილის 
მუნიციპალიტეტი 

8,396.0 5,693.9 4,896.7 3,672.9 155.0 116.1 270.0 0.0 3,074.3 1,904.9 

მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 

7,955.2 4,244.3 3,722.8 2,920.8 125.0 93.6 1,285.0 459.4 2,822.4 770.6 

სენაკის 
მუნიციპალიტეტი 

7,821.4 5,093.1 4,000.8 3,380.6 195.0 146.7 1,000.0 26.4 2,625.6 1,539.3 

ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტი 

8,420.2 4,715.5 4,248.9 3,316.9 172.0 128.7 1,669.7 105.2 2,329.6 1,164.7 

წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტი 

8,030.3 4,953.3 3,531.7 3,531.7 178.0 133.2 1,564.0 578.9 2,756.6 709.5 

ხობის 
მუნიციპალიტეტი 

3,806.1 1,005.3 0.0   0.0 210.0 157.5 1,500.0 9.5 2,096.1 838.3 

შიდა ქართლის მხარე 61,351.4 38,678.5 39,162.2 27,517.5 1,087.8 817.2 1,023.6 345.0 20,077.8 9,998.8 

ქალაქ გორის 
მუნიციპალიტეტი 

13,108.9 7,916.2 9,485.8 6,324.0 210.0 157.5 0.0 0.0 3,413.1 1,434.7 

გორის 
მუნიციპალიტეტი 

15,324.6 10,104.3 11,223.0 7,482.4 100.0 74.7 24.8 24.8 3,976.8 2,522.4 

ერედვის 
მუნიციპალიტეტი 

1,968.1 1,476.9 1,923.1 1,442.7 45.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

ქურთის 
მუნიციპალიტეტი 

2,122.6 1,682.1 2,032.6 1,614.6 90.0 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

ქარელის 
მუნიციპალიტეტი 

10,725.8 7,153.8 5,268.2 3,951.0 213.0 160.2 67.4 67.4 5,177.2 2,975.2 
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

კაპიტალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

კასპის 
მუნიციპალიტეტი 

6,120.1 3,713.4 2,629.5 1,752.8 175.8 132.3 16.4 16.4 3,298.4 1,811.9 

თიღვის 
მუნიციპალიტეტი 

1,410.9 1,058.4 1,385.9 1,039.5 25.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

ხაშურის 
მუნიციპალიტეტი 

10,570.4 5,573.4 5,214.1 3,910.5 229.0 171.9 915.0 236.4 4,212.3 1,254.6 

ქვემო ქართლის მხარე 48,310.5 26,413.8 23,211.5 16,419.4 1,771.0 1,327.7 670.0 8.5 22,658.0 8,658.3 

ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტი 

18,529.5 10,619.7 10,693.8 8,020.8 500.0 374.6 0.0 0.0 7,335.7 2,224.3 

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი 

4,436.5 2,419.8 0.0   0.0 305.0 228.6 0.0 0.0 4,131.5 2,191.2 

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი 

1,210.0 195.3  0.0  0.0 260.0 195.3 0.0 0.0 950.0 0.0 

დმანისის 
მუნიციპალიტეტი 

5,053.2 3,412.9 2,739.0 2,054.7 130.0 97.2 380.0 8.5 1,804.2 1,252.6 

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 

6,369.9 2,623.3 3,314.6 1,933.4 217.0 162.9 290.0 0.0 2,548.3 527.0 

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტი 

8,851.9 5,332.1 5,253.7 3,502.4 250.0 187.2 0.0 0.0 3,348.2 1,642.5 

წალკის 
მუნიციპალიტეტი 

3,859.6 1,810.6 1,210.4 908.1 109.0 81.9 0.0 0.0 2,540.2 820.6 

გურიის მხარე 37,022.5 24,958.9 17,122.6 12,319.9 663.0 497.7 7,109.4 5,254.4 12,127.5 6,886.9 

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტი 

10,996.8 7,908.1 5,354.2 4,328.4 220.0 164.7 1,607.0 1,046.8 3,815.6 2,368.2 

ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი 

9,333.4 6,799.0 4,370.4 3,277.8 86.0 64.8 3,208.4 2,230.3 1,668.6 1,226.1 

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი 

10,641.7 6,372.2 4,930.6 2,876.3 174.0 130.5 1,594.0 1,394.3 3,943.1 1,971.1 

ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტი 

6,050.7 3,879.6 2,467.4 1,837.4 183.0 137.7 700.0 583.0 2,700.3 1,321.5 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 29,404.1 18,861.7 9,465.7 6,255.4 1,110.0 832.5 1,640.0 50.0 17,188.4 11,723.8 

ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტი 

2,367.9 1,190.7 0.0   0.0 190.0 142.2 0.0 0.0 2,177.9 1,048.5 

ადიგენის 
მუნიციპალიტეტი 

6,084.7 4,175.5 2,670.5 2,002.5 137.0 102.6 850.0 50.0 2,427.2 2,020.4 

ასპინძის 
მუნიციპალიტეტი 

3,079.6 2,199.3  0.0  0.0 126.0 94.5  0.0 0.0  2,953.6 2,104.8 

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი 

3,686.2 2,307.0 531.9 310.1 215.0 161.1 0.0 0.0 2,939.3 1,835.8 

ქალაქ ახალციხის 
მუნიციპალიტეტი 

6,049.8 3,401.7 4,531.0 2,643.2 167.0 125.1 0.0 0.0 1,351.8 633.4 

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტი 

4,099.3 2,127.7  0.0  0.0 110.0 82.8 790.0 0.0 3,199.3 2,044.9 

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტი 

4,036.7 3,459.7 1,732.3 1,299.6 165.0 124.2 0.0 0.0 2,139.4 2,035.9 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 26,686.3 13,987.2 10,915.4 7,828.8 796.0 596.7 1,000.0 0.0 13,974.9 5,561.7 

ახალგორის 
მუნიციპალიტეტი 

2,413.3 1,809.9 2,323.3 1,742.4 90.0 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

დუშეთის 
მუნიციპალიტეტი 

6,852.9 3,348.4 3,153.1 1,839.6 110.0 82.8 1,000.0 0.0 2,589.8 1,426.0 

თიანეთის 
მუნიციპალიტეტი 

5,500.1 3,016.7 2,884.0 2,162.7 136.0 101.7 0.0 0.0 2,480.1 752.3 

ქალაქ მცხეთის 
მუნიციპალიტეტი 

6,285.1 4,179.8 2,555.0 2,084.1 95.0 71.1 0.0 0.0 3,635.1 2,024.6 

მცხეთის 
მუნიციპალიტეტი 

3,587.3 1,278.1 0.0  0.0  280.0 209.7 0.0 0.0 3,307.3 1,068.4 

ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტიო 

2,047.7 354.4  0.0  0.0 85.0 63.9 0.0 0.0 1,962.7 290.5 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო 
სვანეთის მხარე 

32,339.7 17,661.1 15,976.4 12,166.5 511.0 384.3 5,992.4 403.7 9,859.9 4,706.6 
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

კაპიტალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

9 თვის 
ფაქტი 

ქალაქ ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტი 

5,133.5 3,472.6 3,994.1 2,995.2 90.0 67.5 0.0 0.0 1,049.4 409.9 

ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტი 

5,978.7 3,967.5 2,632.4 1,989.6 55.0 41.4 0.0 0.0 3,291.3 1,936.5 

ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტი 

5,273.2 2,472.0 2,581.5 2,105.7 105.0 79.2 1,589.0 0.0 997.7 287.1 

ონის 
მუნიციპალიტეტი 

8,207.2 3,420.5 2,692.1 2,018.7 103.0 77.4 2,978.4 379.9 2,433.7 944.5 

ცაგერის 
მუნიციპალიტეტი 

7,747.1 4,328.4 4,076.3 3,057.3 158.0 118.8 1,425.0 23.8 2,087.8 1,128.6 

ჯამი 922,853.6 618,740.9 654,762.3 489,432.7 11,817.7 8,865.3 40,492.6 14,304.9 215,781.0 106,137.9 

 
 
 
 


