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თავი VII 

 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების 

ფინანსური დახმარება 

  

 მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება 

 

1. თუ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2016 წლის 

გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას მუნიციპალიტეტის გათანაბრებითი 

ტრანსფერი ნაკლებია 2015 წლის მაჩვენებელზე, ამ მუნიციპალიტეტის 

გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს 2015 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის 

ოდენობით.  

2. 2016 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის გასაანგარიშებლად ამ მუხლის 

პირველი პუნქტის თანახმად მიღებული გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობა 

შემცირდეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით 

განსაზღვრული კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის 2016 წლის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 90%-ის ოდენობით. 

3. გათანაბრებითი ტრანსფერი არ გამოეყოფა მუნიციპალიტეტს, რომლის 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული კუთვნილი საშემოსავლო 

გადასახადის 2016 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 10%-ზე მეტით აღემატება 2015 

წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობას. 

4. ამ მუხლის პირველი–მე-3 პუნქტების საფუძველზე ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 

განისაზღვროს 621 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

                                                                                                                                         
                             ათას ლარებში 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა 

და თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

სპეციალური 

ტრანსფერი 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკა 
9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტი 
242,582.2 242,182.2 400.0   

აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,099.6 1,074.6 25.0   

ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი 
33,642.3 33,642.3 0.0   

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 5,868.4 5,868.4 0.0   

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი 
7,776.5 7,776.5 0.0   
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა 

და თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

სპეციალური 

ტრანსფერი 

ქედის მუნიციპალიტეტი 3,835.5 3,835.5 0.0   

შუახევის მუნიციპალიტეტი 4,207.2 4,207.2 0.0   

ხულოს მუნიციპალიტეტი 5,986.0 5,986.0 0.0   

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,335.1 5,205.1 130.0   

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,930.4 5,770.4 160.0   

დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტი 
1,762.2 1,577.2 185.0   

ქალაქ თელავის 

მუნიციპალიტეტი 
6,442.4 6,280.4 162.0   

თელავის მუნიციპალიტეტი 3,720.0 3,590.0 130.0   

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,411.8 5,191.8 220.0   

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,270.5 3,060.5 210.0   

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,961.8 2,816.8 145.0   

ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,193.8 3,058.8 135.0   

ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტი 
21,498.0 21,278.0 220.0   

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 6,807.3 6,575.3 232.0   

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,877.8 2,727.8 150.0   

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,966.0 5,796.0 170.0   

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,347.7 3,219.7 128.0   

ვანის მუნიციპალიტეტი 5,398.7 5,248.7 150.0   

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 5,470.8 5,230.8 240.0   

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,271.1 6,111.1 160.0   

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 5,588.6 5,399.6 189.0   

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,149.4 5,959.4 190.0   

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,192.1 4,054.1 138.0   

ხონის მუნიციპალიტეტი 5,479.2 5,319.2 160.0   

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0   

ქალაქ ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 
11,132.2 11,005.2 127.0   

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,752.2 11,522.2 230.0   
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა 

და თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

სპეციალური 

ტრანსფერი 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 4,909.0 4,762.0 147.0   

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,227.5 5,064.5 163.0   

მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,947.8 2,822.8 125.0   

სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,208.7 4,013.7 195.0   

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,057.8 3,885.8 172.0   

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,579.3 4,401.3 178.0   

ხობის მუნიციპალიტეტი 2,347.7 2,127.7 220.0   

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი 9,521.0 9,311.0 210.0   

გორის მუნიციპალიტეტი 10,311.6 10,205.6 106.0   

ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0   

ერედვის მუნიციპალიტეტი 3,168.1 1,873.1 45.0 1,250.0 

კასპის მუნიციპალიტეტი 3,791.9 3,614.9 177.0   

ქარელის მუნიციპალიტეტი 6,052.5 5,839.5 213.0   

თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,410.9 1,285.9 25.0 100.0 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,215.7 4,986.7 229.0   

ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტი 
11,593.8 11,093.8 500.0   

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0   

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 2,389.5 2,129.5 260.0   

დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,029.9 1,914.9 115.0   

თეთრი წყაროს 

მუნიციპალიტეტი 
4,018.9 3,801.9 217.0   

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 4,862.5 4,612.5 250.0   

წალკის მუნიციპალიტეტი 2,663.0 2,554.0 109.0   

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 5,516.1 5,296.1 220.0   

ქალაქ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი 
5,206.4 5,120.4 86.0   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,657.6 5,483.6 174.0   

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2,890.4 2,707.4 183.0   

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,043.4 2,906.4 137.0   
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა 

და თვითმმართველი 

ერთეულების დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

სპეციალური 

ტრანსფერი 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,144.3 2,018.3 126.0   

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,996.9 5,781.9 215.0   

ქალაქ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტი 
4,518.6 4,351.6 167.0   

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 3,375.5 3,265.5 110.0   

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0   

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,898.1 2,733.1 165.0   

ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,413.3 2,073.3 90.0 250.0 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,313.4 3,203.4 110.0   

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,190.0 3,054.0 136.0   

ქალაქ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი 
1,758.6 1,663.6 95.0   

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 280.0 0.0 280.0   

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 632.1 547.1 85.0   

ქალაქ ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი 
3,983.9 3,902.9 81.0   

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი 
2,627.4 2,572.4 55.0   

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,756.5 2,651.5 105.0   

ონის მუნიციპალიტეტი 2,885.1 2,782.1 103.0   

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,470.9 4,312.9 158.0   

სულ  621,700.0 599,332.0 11,768.0 10,600.0 

 
 შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის 

შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, 

„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა 

ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

და  საქართველოს სხვა კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება.  

 


