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 „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 9 080 000.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო 
პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა  4 354 890.2 ათასი ლარი, რაც წლიური 
დამტკიცებული ბიუჯეტის 48.0%-ია. საკასო შესრულებამ  შეადგინა 3 953 345.3 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 90.8%-ია.  

 

საქართველოს 2013-2014 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების 
6 თვის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები 

      (ათას ლარებში) 

 
 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 

 „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 7 539 613.4 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო 
პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 665 807.6 ათასი ლარი, რაც წლიური 
დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 48.6%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 373 249.3 ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.0%-ია. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 

 „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 734 125.3 ათასი ლარით. აღნიშნული 
სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 293 616.2 
ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 40.0%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 230 
763.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 78.6%-ია. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 

„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  განისაზღვრა 208 180.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 104 734.5 ათასი ლარი, რაც 
წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 50.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 68 041.7 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 65.0%-ია.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 

 „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 598 081.3 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან 
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 290 731.9 ათასი ლარი, რაც 
წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 48.6%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 281 291.2ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 96.8%-ია. 

 2014 წლის 6 თვის ასიგნებების სტრუქტურა 

(საკასო შესრულება) 
 
 

 
 

 
 

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.  სახელმწიფო 
პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა  იანვარში 687.0 ათასამდე პირი, თებერვალში - 686.4 ათასზე მეტი, 
მარტში - 686.4 ათასზე მეტი პირი, აპრილში-689.5 ათასზე მეტი პირი, მაისში-690.0 ათასზე მეტი პირი და 
ივნისში-691.6 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარში 18.1 ათასზე მეტ 
პირზე, თებერვალში - 19.6  ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 19.8 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 19.9 ათასზე 
მეტ პირზე, მაისში - 20.0 ათასზე მეტ პირზე და ივნისში-20.2 ათასზე მეტ პირზე. სულ საანგარიშო 
პერიოდში  საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 663.0 მლნ ლარი.  

• სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ღატაკი და უმწეო 

ხარჯები 
85.3% 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

5.8% 
ფინანსური 

აქტივების ზრდა 
1.7% 

ვალდებულების 
კლება 
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მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციებიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, 
ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და   შრომითი მოვალეობის შეასრულებისას 
დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. სულ სოციალური 
დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 304.2 მლნ 
ლარი. ამასთან, 2014 წლის 1 მარტიდან ერთ დევნილზე, ლტოლვილსა და ჰუმანიტარული სტატუსის 
მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა გაიზარდა და განისაზღვრა 45 ლარით. 

• ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამიზნე ჯგუფების, მათ 
შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და 
რუსთაველის პრემიის ლაურეატების, დევნილი მოსახლეობის, მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, 
საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და 
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების, ასევე 0-5 
წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით 
საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით, 
საანგარიშო პერიოდში მიიმართა  55.0  მლნ ლარი; 

• „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში რომელის 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  117.5 მლნ ლარი. 

• საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა 
მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები; 

• საანგარიშო პერიოდში რეაბილიტაციისა და პროთეზირების კურსზე აშშ-ში გაიგზავნა 9 სამხედრო 
მოსამსახურე, რომლებმაც სამშვიდობო მისიებში და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში  მიღებული ტრავმის შედეგად დაკარგეს სხვადასხვა კიდური. ამისათვის საქართველოს 
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხიდან მიიმართა 1 631.0  ათასი ლარი; 

• მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების 
დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი, რომლის ფარგლებში გადამოწმდა 50 ობიექტი, 
აღწერილ იქნა 1 700-მდე ოჯახი. დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემაზე მომზადდა 2 112 
ოჯახზე. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 830 ოჯახს; 

• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 
განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი, დაუმთავრებელი შენობების 
რეაბილიტაცია და 410 დევნილი ოჯახი გადაყვანილ იქნა  თბილისში,  რუსთავში, ქუთაისში, 
თეთრიწყაროში, ზესტაფონში, ბათუმში, ზუგდიდში, ვანში, თერჯოლაში, წყალტუბოში, ზესტაფონში, 
ხაშურსა და ქარელში. რეაბილიტირებულ შენობებში განხორციელდა ელექტროენერგიის, გარე 
საკანალიზაციო  და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა. ამასთან, ქ. თბილისის მერიასთან 
თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 28 ობიექტს; 

• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, ქ. თბილისსა და რეგიონებში შეძენილ იქნა 3 ბინა 
და 2 საცხოვრებელი სახლი.  

• იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის პროგრამაზე (დევნილთა სახლების 
მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი), იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი 
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სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW) და ინფრასტრუქტურისა და 
ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 
(USAID)) მიმართულ იქნა 18.4 მლნ ლარი; 

• სოციალური დახმარების სახით, ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 857 დევნილს, ასევე 
სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან და უკიდურესად გაჭირვებულ 188 ოჯახს  - 
საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად ოჯახზე 200-დან 250  ლარამდე).    

•  „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ პროგრამაში ჩართულია 67 ინგლისური ენის  და 
15 ჩინური ენის მოხალისე მასწავლებელი, მ.შ. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ახალი ნაკადის 20 
მოხალისე მასწავლებლის საქართველოში ჩამოსვლა; 

• მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და პროფესიულ 
კოლეჯებში სულ დასაქმებულია 1 052 მანდატური, რომლებიც გადანაწილებული იყვნენ 400-ზე მეტ 
დაწესებულებაში. ამ მიზნით სულ მიიმართა 4.9 მლნ ლარი; 

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო 901 საჯარო სკოლის 47 
ათასზე მეტი მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და 
მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია. ამ მიზნით სულ მიიმართა 6.6 მლნ ლარი; 

• საანგარიშო პერიოდისათვის ,,გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 
სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში სწავლების დაფინანსება მიიღო გორის, 
კასპის, ქარელის, ხაშურის, დუშეთის, ონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებმა 
სტუდენტებმა; 

• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საჯარო სკოლებისა და პროფესიული კოლეჯების 
შეკეთებისათვის საჭირო აზომვითი სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადება,  საჯარო სკოლის გაზიფიცირება და გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია. 

•  „სპორტსმენთა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში  სტიპენდიები გაეცა 430 სპორტსმენზე, 
მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე.  „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური 
დამხმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად 308  ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება.  „ოლიმპიური 
ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 31 სახელოვან 
სპორტსმენს, თითოეულს  1 000 ლარის ოდენობით; 

• სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდა 54 ადგილობრივი 
სპორტული შეჯიბრი და 59 სასწავლო - საწვრთნო შეკრება  სპორტის 45 სახეობაში. ქართველმა 
სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 62 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში და  მოიპოვეს 268 
მედალი   (84 ოქროს, 78  ვერცხლის და  106 ბრინჯაოს); 

• ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში 
(სეთურნი, ჯაღმიანი, ზაქანი, ხადი და კაიშაური) მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2013 წლის დეკემბერში 
და 2014 წლის იანვარ-მაისში მოხმარებული 6.5 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 2.6 მლნ. ლარის 
ოდენობით; 

• სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის და წყალსაცავების მშენებლობის, საწარმოო 
ტექნიკური ბაზების მოწყობის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა-მექანიზმების, 
მოწყობილობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის, წვეთოვანი, დაწვიმებითი 
და მორწყვის სხვა თანამედროვე სისტემების გამოყენებით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის 
მიზნით შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ ანგარიშზე 
მიიმართა 17.0 მლნ ლარი; 

• სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის 
საწარმოო პროცესების გაუმჯობესებისათვის, მეწარმეთა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით 
უზრუნველსაყოფად, ქვეპროგრამით „შეღავათიანი აგროკრედიტები“ გათვალისწინებული 
ასიგნებებიდან ააიპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ანგარიშზე მიიმართა 58.8 
მლნ ლარი; 
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• მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის 
დასაფინანსებლად, ერთწლიანი კულტურების წარმოების აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების, 
ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების საწარმოო საშუალებების მიწოდების მიზნით 50.0 მლნ 
ლარი მიიმართა ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ანგარიშზე; 

• საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე ახალი 
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული იქნა 
217.9 მლნ ლარი, მათ შორის: 

 გზების პერიოდული შეკეთებაზე და რეაბილიტაციაზე - 43.2 მლნ ლარი. 
 გზების მიმდინარე შეკეთებაზე და შენახვაზე ზამთრის პერიოდში - 20.2 მლნ ლარი. 
 ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობაზე - 115.9 მლნ ლარი. 

• საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 38.2 მლნ ლარი, მათ შორის: 

 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 14.2 მლნ 
ლარი; 

 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 3.0 მლნ ლარი. 
 რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) პროექტზე - 5.8 მლნ ლარი. 

• წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე  მიმართული იქნა 23.4 მლნ 
ლარი, მათ შორის: 

 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე - 9.6 მლნ ლარი. 
 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესებაზე - 12.4 მლნ ლარი. 

• ქვეყანაში მიწისზედა მაუწყებლობიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებული 
ღონისძიების განხორციელების მიზნით შეიქმნა და ფუნქციონირება დაიწყო სსიპ - ციფრული 
მაუწყებლობის სააგენტომ, ხოლო საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების 
მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიების ცენტრალიზებულად  წარმართვის მიზნით -  სსიპ  
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ; 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტური ჩატარდა მშვიდ, ღია და 
გამჭვირვალე გარემოში. არჩევნებზე მიიმართა 14.1 მლნ ლარი; 

• საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური 
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 14 საარჩევნო 
სუბიექტი. საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის 
დაფინანსებისთვის მიიმართა 5.4 მლნ ლარამდე; 

• დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა სამ სახელმწიფოსთან, საქართველოს საელჩოების 
მიერ განხოციელდა ექვსი ქვეყნის დიპლომატიური გადაფარვა, ერთ ქვეყანაში ფუნქციონირება დაიწყო 
საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ. საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა 
ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და გაეროს სამშვიდობო მისიაში. 

• ხელი მოეწერა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ 
შეთანხმების ცვლილებების ოქმს ერთ სახელმწიფოსთან, საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული 
ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებებს ორ ქვეყანასთან, საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის 
გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ერთ სახელმწიფოსთან და საბაჟო კონტროლის ფორმების 
ურთიერთაღიარების შესახებ ოქმს ერთ ქვეყანასთან, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ერთ ქვეყანასთან რატიფიცირებული იქნა საქართველოს 
პარლამენტის მიერ; 

• ,,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 2014 წლის 15 მარტს 
განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2013 წლის 15 მარტს გამოშვებული 480 846.0 ათასი 
ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 440 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 6 პროცენტი 

14 
 



სარგებლის გადახდით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის 
ოპერაციებისათვის წლიური 7.3 პროცენტი სარგებლის გადახდით. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების 
შესაბამისად, 2014 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია 
ბაზრისთვის“ დაფარვა 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და 2014 წლის 15 ივნისს განხორციელდა 2010 
წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 11 000.0 ათასი ლარის 
ოდენობით. 

•  საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული 
ფულადი პრემიები გაიცა 427 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 365.0 ათასი ლარი. 

  
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 
 

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა           
648 760.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 618 342.7 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 95.3%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ 
საკასო შესრულების 18.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 
15.6%-ს შეადგენს.  

 
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ 

იქნა 447 458.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 385 233.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 
86.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო 
შესრულების 11.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 9.7%-ს 
შეადგენს.  

 
2013-2014 წლების 6 თვის საქონელი და მომსახურების 

მუხლის ფაქტიური შესრულება 
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2013 წლის 6 თვის ფაქტიური შესრულება 2014 წლის 6 თვის ფაქტიური შესრულება 
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„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 
გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: 

_ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 51 593.8 ათასი ლარი; 
_ მივლინებები - 31 293.9 ათასი ლარი; 
_ ოფისის ხარჯები - 76 357.6 ათასი ლარი; 
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 7 279.4 ათასი ლარი; 
_ კვების ხარჯები - 31 694.5 ათასი ლარი; 
_ სამედიცინო ხარჯები - 11 053.9 ათასი ლარი; 
_ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 8 460.1 

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

58 122.3 ათასი ლარი; 
_ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 2 801.2 ათასი ლარი; 
_ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 106 577.1 ათასი ლარი. 

 
 

 „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 119 344.7 ათასი ლარი 
(დაზუსტებული გეგმის 96.9%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.5%-ს 
შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული 
იქნა 69 113.6 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 50 108.8 ათასი 
ლარი.  
  
 „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 126 292.3 ათასი ლარით. 
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 108 923.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 86.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.2%-ს შეადგენს. 
 
 სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, 
როგორიცაა: 
 სახელოვნებო განათლების, ხელოვნების განვითარების ღონისძიებების და მუზეუმების 

ხელშეწყობისთვის - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ 
ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 25 851.8  ათასი ლარი, რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის 95.2%-ს შეადგენს;  

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 
21 797.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.1%-ს შეადგენს; 

  უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობისა და სამეცნიერო 
კვლევების პროგრამები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს ხაზით 
აღნიშნულ ღონისძიებებზე სანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 7 648.7 ათასი ლარი, რაც 
გეგმიური მაჩვენებლის 93.7%-ს შეადგენს; 

 სასულიერო  განათლების ხელშეწყობის გრანტი  -  აღნიშნული მიზნით მიიმართა  6 619.3  ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.5%-ს შეადგენს;   

 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე  ჯამურად 
მიიმართა 14 594.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90.6%-ს შეადგენს; 

 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია - ჯამურად მიიმართა 6 000.0  ათასი ლარი, რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის 60.0%-ს შეადგენს;  
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 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება - 
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე საანგარიშო პერიოდში 
ჯამურად მიიმართა 2 616.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს.  

 
  „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 478 851.3 ათასი ლარი, 
რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (514 465.7 ათასი ლარი) 93.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 14.2%-ს შეადგენს. 

 
  „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა     1 
225 945.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 236 657.6 ათასი ლარი) 99.1%-ს, ხოლო 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 36.3%-ს შეადგენს. 

 სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი 
ღონისძიებები, როგორიცაა: 
 საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 662 926.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 

მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  
 სოციალური დახმარებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 304 246.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 

მაჩვენებლის 99.5%-ს შეადგენს;  
 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 116 248.4 ათასი 

ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურების პროგრამები - აღნიშნული მიზნით 

მიიმართა 70 052.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.3%-ს შეადგენს; 
 ჯანმრთელობის დაზღვევა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 54 975.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 

მაჩვენებლის 99.5%-ს შეადგენს; 
 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვებზე ზრუნვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 6 608.5 ათასი 

ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.2%-ს შეადგენს; 

 „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა  568 986.8  
ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 436 608.4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც 
გეგმის 76.7%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.9%-ია, 
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 11.0%-ს შეადგენს.  
 

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

 
 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (მ.შ  დევნილთა სახლების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია) - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 20 861.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის  52.2%-ს შეადგენს; 

 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება - აღნიშნული მიზნით 
მიიმართა 9 805.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77.4%-ს შეადგენს; 

 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით 
მიიმართა 27 372.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 34.0%-ს შეადგენს; 
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 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა        
9 594.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 29.3%-ს შეადგენს; 

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 168 705.9 ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.7%-ს შეადგენს; 

 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება - აღნიშნული მიზნით 
მიიმართა 2 274.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59.2%-ს შეადგენს; 

 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 9 242.1 ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87.3%-ს შეადგენს; 

 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების 
წახალისება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 20 998.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 56.8%-
ს შეადგენს; 

 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია) - 
აღნიშნული მიზნით მიიმართა 3 097.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 21.1%-ს შეადგენს; 

 შეღავათიანი აგროკრედიტები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 58 800.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური 
მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 

 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები - აღნიშნული 
მიზნით მიიმართა 50 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ს შეადგენს. 

 
 
 

2014 წლის 6 თვის ხარჯების სტრუქტურა 

(საკასო შესრულება) 
 
 
 

 

შრომის 
ანაზღაურება 

18.3% 
საქონელი და 
მომსახურება 

11.4% 

პროცენტი 
3.5% 

სუბსიდიები 
3.2% 

გრანტები 
14.2% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

36.3% სხვა ხარჯები 
12.9% 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური 
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 

 
2013-2014 წლების 6 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 

 
 

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება: 

• საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დაფინანსებამ შეადგინა 806 644.2 ათასი 
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (888 669.4 ათასი ლარი) 90.8%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და 
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 22.4%-ს შეადგენს. მათ შორის: 
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური 

და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 162 981.4 ათასი 
ლარი, რაც გეგმის (188 099.8 ათასი ლარი) 86.6%-ია; 

 საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 11 087.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის    
(13 861.4 ათასი ლარი) 80.0%-ია; 

 ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 12 219.1 ათასი 
ლარი, რაც გეგმის (13 194.3 ათასი ლარი) 92.6%-ია; 
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 ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 119 222.3 ათასი ლარი, რაც 
გეგმის (123 005.0 ათასი ლარი) 96.9%-ია; 

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის დაფინანსებამ 
შეადგინა 470 983.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (502 534.6 ათასი ლარი) 93.7%; 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 30 150.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47 974.3 ათასი ლარი) 62.8%-
ია. 
 

• თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 304 364.5 ათასი ლარის გამოყოფა. 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 298 827.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%, ხოლო მთლიანი 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.3%. მათ შორის: 
 შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 281 809.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (284 531.2 ათასი 

ლარი) 99.0%; 
 საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 305.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (800.0 ათასი 

ლარი) 38.2%. 
 თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 16 498.5 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (18 533.3 ათასი ლარი) 89.0%-ს შეადგენს. 
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 214.1 ათასი 

ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 42.8%-ია. 
 
• საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 440 315.1 ათასი ლარის 

გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 419 724.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95.3%, 
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11.6%. მათ შორის: 
 პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 310 139.9 ათასი ლარი, ანუ 

გეგმის (320 703.0 ათასი ლარი) 96.7%; 
 სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 45 472.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის    (48 

746.7 ათასი ლარი) 93.3%-ს შეადგენს; 
 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 51 050.6 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (55 369.5 ათასი ლარი) 92.2%-ს შეადგენს; 
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 

ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 13 061.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 495.9 ათასი ლარი) 84.3%-ს 
შეადგენს. 
 

• ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 503 226.4 ათასი ლარი, ხოლო 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 419 583.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 83.4%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.6%. მათ შორის: 
 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის 

დაფინანსებამ შეადგინა 8 367.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (12 967.1 ათასი ლარი) 64.5%; 
 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ 

შეადგინა 130 686.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (147 413.3 ათასი ლარი) 88.7%-ს შეადგენს; 
 სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 28 539.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის      

(12 776.5 ათასი ლარი) 223.4%-ს შეადგენს; 
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 სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართული იყო 444.3 
ათასი ლარი, ანუ გეგმის (646.2 ათასი ლარი) 68.8%; 

 ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 223 212.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (261 342.0 ათასი ლარი) 
85.4%; 

 ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 19 235.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (53 760.7 ათასი 
ლარი) 35.8%; 

 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 970.9 ათასი 
ლარი, რაც გეგმის (4 810.4 ათასი ლარი) 20.2%-ს შეადგენს; 

 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ 
შეადგინა 8 127.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9 510.2 ათასი ლარი) 85.5%-ს შეადგენს. 
 

• გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 19 865.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო 
შესრულებამ შეადგინა 13 738.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 69.2%, ხოლო სულ ხარჯები და 
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.4%. მათ შორის: 
 ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების გეგმამ შეადგინა 150.0 ათასი ლარი, 

ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული არ იყო; 
 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 372.2 ათასი ლარი, 

რაც გეგმის (11 773.7 ათასი ლარი) 54.1%-ს შეადგენს; 
 გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 7 366.2 

ათასი ლარი, რაც გეგმის (7 941.8 ათასი ლარი) 92.8%-ს შეადგენს. 
 

• საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 38 877.1 ათასი 
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12 173.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 31.3%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.3%. მათ შორის: 
 კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 2 307.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 

753.1 ათასი ლარი) 40.1%-ს შეადგენს; 
 წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 9 594.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31 603.0 ათასი ლარი) 

30.4%-ს შეადგენს. 
 საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების დაფინანსებამ 

შეადგინა 271.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 521.0 ათასი ლარი) 17.9%-ს შეადგენს. 
 

• ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 278 624.6 ათასი ლარით, 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 262 293.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 94.1%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.3%. მათ შორის: 
 სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 10 383.0 ათასი 

ლარი, ანუ გეგმის (12 675.1 ათასი ლარი) 81.9%; 
 ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 131 942.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (134 

871.5 ათასი ლარი) 97.8%-ს შეადგენს; 
 საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 33 378.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (35 228.8 

ათასი ლარი) 94.7%; 
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 321.6 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (22 393.6 ათასი ლარი) 95.2%-ს შეადგენს; 

21 
 



 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების 
დაფინანსებამ შეადგინა 65 268.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (73 455.7 ათასი ლარი) 88.9%-ს შეადგენს. 
 

• დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად  განსაზღვრული იყო 91 201.9 
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 79 864.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 87.6%, ხოლო 
სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.2%. მათ შორის: 
 დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 24 959.8 ათასი ლარი, ანუ 

გეგმის (27 129.5 ათასი ლარი) 92.0%; 
 კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 34 086.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის          

(41 165.6 ათასი ლარი) 82.8 %-ს შეადგენს; 
 ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 17 770.1 ათასი 

ლარი, რაც გეგმის (19 162.4 ათასი ლარი) 92.7%-ს შეადგენს; 
 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 391.2 ათასი ლარი, 

რაც გეგმის (399.2 ათასი ლარი) 98.0%-ს შეადგენს; 
 დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის 

ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2 656.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3 345.2 ათასი ლარი) 79.4%-ს 
შეადგენს. 

 
• განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 339 544.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ 

კი - 270 655.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 79.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური 
აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.5%. მათ შორის: 
 ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 190 775.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (218 344.1 ათასი 

ლარი) 87.4%-ს შეადგენს; 
 პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 4 742.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (6 742.9 ათასი 

ლარი) 70.3%; 
 უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 27 380.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (43 157.6 ათასი 

ლარი) 63.4%-ს შეადგენს; 
 უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯი 

გაწეული არ იყო; 
 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 122.3 ათასი ლარი, რაც 

გეგმის (10 580.7 ათასი ლარი) 86.2%-ს შეადგენს; 
 განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 

38 634.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60 219.2 ათასი ლარი) 64.2%-ს შეადგენს. 
 

• სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 054 734.8 ათასი ლარი, 
საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 020 506.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96.8%, ხოლო სულ 
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 28.3%. მათ შორის: 
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ 

შეადგინა 887.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 918.0 ათასი ლარი) 46.3%; 
 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 663 087.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის     (663 

164.4 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; 
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 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 309 741.9  ათასი ლარი, ანუ 
გეგმის (316 997.1 ათასი ლარი) 97.7%; 

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 4 262.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (4 759.5 
ათასი ლარი) 89.5%; 

 სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ 
შეადგინა 26 445.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (49 286.4 ათასი ლარი) 53.7%; 

 სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ 
შეადგინა 16 082.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18 609.4 ათასი ლარი) 86.4%-ს შეადგენს. 
 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის 
        დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

საერთო 
დანიშნულების 

სახ. მომსახურება 
22.4% 

თავდაცვა 
8.3% 

საზოგადოებრივი 
წესრიგი და 

უსაფრთხოება 
11.6% 

ეკონომიკური 
საქმიანობა 

11.6% 

გარემოს დაცვა 
0.4% საბინაო-

კომუნალური 
მეურნეობა  

0.3% 

ჯანმრთელობის 
დაცვა 
7.3% 

დასვენება, 
კულტურა და 

რელიგია  
2.2% 

განათლება 
7.5% 

სოციალური 
დაცვა 
28.3% 
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საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 
 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის ბრძანებებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით 
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 38 624.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 14 894.6 
ათასი ლარი.  

ლარებში 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და ნომერი თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 

ხარჯი გადახრა 

საქართველოს მთავრობის კანცელარია 14,498,000.0 10,998,000.0 3,554,886.8 7,443,113.2 

საქართველოს  
მთავრობის 

განკარგულება N21 
10.01.14. 

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

3,000,000.0 3,000,000.0 1,055,724.2 1,944,275.8 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N643 10.04.14. 

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, ეკონომიკური და 
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 
საბჭოების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობის 
მიზნით 

7,000,000.0 7,000,000.0 2,425,809.9 4,574,190.1 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1115 23.06.14. 

„ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, 
საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ 
ხელმოწერიდან გამომდინარე, ქ.თბილისსა და ქ. ბათუმში 2014 
წლის 27-28 ივნისს საზეიმო ღონისძიებებისა და მათთან 
დაკავშირებული სვადასხვა ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

998,000.0 998,000.0 73,352.8 924,647.3 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N437 13.03.14. 

საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის 
საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული 
ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული 
ზოგიერთი ღონისძიებისათვის 

3,500,000.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია  3,000,000.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1138 26.06.14. 

2014 წლის15 ივნისს ჩატარებული ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის ნაწილობრივი 
დაფინანსების მიზნით 

3,000,000.0 0.0 0.0 0.0 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

2,643,500.0 1,005,060.0 983,509.3 21,550.7 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N314 20.02.14. 

ქ. თბილისში მიმდინარე წლის 26-28 მარტს საერთაშორისო 
კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაცის ევროკავშირთან - 
პერსპექტივები და შესაძლებლობები“ მაღალ დონეზე 
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

277,000.0 150,000.0 129,207.5 20,792.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება N36 
13.01.14. 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის 
შეუფერხებელი და თანმიმდევრული განხორციელების 
მიზნით, სათანადო ღონისძიებების მაღალ დონეზე 
მომზადებისათვის აუცილებელი მომსახურების შეძენის 
ხარჯების დასაფინანსებლად 

2,100,000.0 838,560.0 837,806.9 753.1 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N79 

04.04.14. 

2014 წლის 7-14 აპრილს ნატოს კვირეულის ჩატარებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

16,500.0 16,500.0 16,495.0 5.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და ნომერი თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 

ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1137 26.06.14. 

ქ. ბათუმში 2014 წლის 10-11 ივლისს დაგეგმილი 
საერთაშორისო კონფერენციის „საქართველოს ევროპული გზა“ 
მაღალ დონეზე ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

250,000.0 0.0 0.0 0.0 

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 150,000.0 150,000.0 135,483.5 14,516.5 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N688 14.04.14. 

ქართული დიასპორის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

150,000.0 150,000.0 135,483.5 14,516.5 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 73,000.0 73,000.0 71,904.9 1,095.1 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N314 20.02.14. 

ქ. თბილისში მიმდინარე წლის 26-28 მარტს საერთაშორისო 
კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაცის ევროკავშირთან - 
პერსპექტივები და შესაძლებლობები“ მაღალ დონეზე 
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

73,000.0 73,000.0 71,904.9 1,095.1 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 2,566,995.3 438,551.1 438,551.1 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N403 12.03.14. 

სახელმწიფოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავების 
წარმოების მიზნით, პირდაპირი ანგარიშსწორების ან/და 
აკრედიტივზე თანხის განთავსების გზით იურიდიული 
კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვისათვის 
და საქართველოს კანონმდებლობით მასთან დაკავშირებული 
გადასახადების დასაფინანსებლად 

1,916,964.9 244,086.3 244,086.3 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N859 16.05.14. 

„სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო 
თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის 
მიზნით, პირდაპირი ანგარიშსწორების გზით, უცხოური 
იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების 
შესყიდვისა და   საქართველოს კანონმდებლობით მასთან 
დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად 

650,030.4 194,464.8 194,464.8 0.0 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 400,844.0 400,844.0 400,844.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N11-ს 13.03.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 400,844.0 400,844.0 400,844.0 0.0 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 3,195,002.2 1,631,086.6 1,631,086.6 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N451 18.03.14. 

საპროტეზო და სამედიცინო მომსახურების შეძენა იმ 
სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, რომლებმაც სამშვიდობო 
მისიებში და საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ბრძოლაში მიღებული ტრავმის შედეგად 
დაკარგეს სხვადასხვა კიდური 

3,195,002.2 1,631,086.6 1,631,086.6 0.0 

საქართველოს დაზვერვის სამსახური 277,641.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N20-სს 09.06.14. 

ს რ უ ლ ი ა დ    ს ა ი დ უ მ ლ ო 277,641.0 0.0 0.0 0.0 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 1,283,000.0 1,184,844.4 930,802.9 254,041.5 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N4 

09.01.14. 

2013 წელს პრეზიდენტის განკარგულებებით ხელოვნებისა და 
მეცნიერების დარგებში საქართველოს ეროვნული პრემიით 
დაჯილდოებული ლაურეატებისათვის ფულადი ჯილდოს 
გაცემის მიზნით 

78,000.0 78,000.0 62,000.0 16,000.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და ნომერი თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 

ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N923 23.05.14. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით 

825,000.0 726,844.4 726,844.4 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N990 06.06.14. 

ქართულ-ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრობისადმი 
მიძღვნილი რიგი საიუბილეო ღონისძიებების 
განხორციელების ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

380,000.0 380,000.0 141,958.5 238,041.5 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

452,886.2 452,886.2 402,565.4 50,320.8 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N631 10.04.14. 

2011 წლის აგვისტოში, ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის 
N25-ში მდებარე სასტუმრო „აფხაზეთი“-ს შენობიდან 
გამოსახლებული 18 დევნილი ოჯახისათვის საკომპენსაციო 
თანხის ანაზღაურების მიზნით 

452,886.2 452,886.2 402,565.4 50,320.8 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 133,413.0 133,413.0 133,413.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N01-ს 

30.01.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 23,957.0 23,957.0 23,957.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N02-ს 

24.02.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 29,700.0 29,700.0 29,700.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება  N03-ს 

21.03.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 28,059.0 28,059.0 28,059.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება  N04-ს 

16.04.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 25,627.0 25,627.0 25,627.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება  N05-ს 

16.05.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 26,070.0 26,070.0 26,070.0 0.0 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 5,772,740.0 5,096,589.0 5,090,272.1 6,317.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N271 13.02.14. 

საქართველოს  ძიუდოს ეროვნულ ფედერაციას - ქ. თბილისში 
2014 წლის 21-23 მარტს ძიუდოში გრან-პრის ტურნირის მაღალ 
დონეზე ორგანიზებისა და ჩატარების მიზნით 

800,000.0 800,000.0 797,756.0 2,244.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N430 13.03.14. 

ა(ა)იპ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას: ქალთა მსოფლიოს 
გრანპრის გათამაშებისათვის - 460 ათასი ლარი,  მსოფლიო 
საჭადრაკო ოლიმპიადის განაცხადის საწევროს დასაფარავად - 
24 ათასი ლარი, ა(ა)იპ თბილისის საერთშორისო საჭადრაკო 
აკადემიის 2014 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების 
დაფინანსებისათვის - 500 ათასი ლარი 

984,000.0 741,000.0 741,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N711 23.04.14. 

ა(ა)იპ-ების - საქართველოს მძლეოსნობის, ძალოსნობისა და 
სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ეროვნულ  ფედერაციებს და 
საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას - სხვადასხვა 
ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 

1,175,720.0 1,175,720.0 1,175,720.0 0.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და ნომერი თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 

ხარჯი გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N651 10.04.14. 

ა(ა)იპ - საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს - 
ჩინეთში მსოფლიოს ზაფხულის მეორე ახალგაზრდულ 
ოლიმპიურ თამაშებში, აზერბაიჯანში ევროპის ზაფხულის 
პირველ თამაშებსა და ავსტრიაში ევროპის ზამთრის 
ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში მონაწილეობასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

500,000.0 66,849.0 62,776.1 4,073.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N991 06.06.14. 

სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ, ინდივიდუალურ 
არაოლიმპიურ და ცალკეულ სახეობებში გამართულ 
სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგების მიხედვით 
საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა, მწვრთნელთა, 
საექიმო და ადმინისტრაციული პერსონალის წახალისების 
მიზნით 

2,313,020.0 2,313,020.0 2,313,020.0 0.0 

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 267,000.0 193,965.2 193,965.2 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N923 23.05.14. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი 
მიძღვნილი ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით 

267,000.0 193,965.2 193,965.2 0.0 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 150,000.0 108,000.0 28,956.9 79,043.1 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N680 14.04.14. 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს შეუფერხებელი 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

150,000.0 108,000.0 28,956.9 79,043.1 

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 3,200,000.0 1,107,050.0 598,281.4 508,768.6 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N525 31.03.14. 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შეუფერხებელი 
ფუნქციონირებისათვის - 2 600.0 ათასი ლ.; სხვადასხვა 
ქვეყნებში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის 
წარმომადგენლობების გამართული ფუნქციონირებისათვის - 
500.0 ათასი ლ. და საქართველოს საარბიტრაჟო ცენტრის 
ფუნქციონირებისათვის - 100.0 ათასი ლ. 

3,200,000.0 1,107,050.0 598,281.4 508,768.6 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 560,000.0 300,100.0 300,100.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N5 

09.01.14. 

თბილისი-მესტია-თბილისი მარშრუტით ავიარეისების 
ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 

100,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N811 08.05.14. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში სამთო-სათხილამურო კურორტის 
განვითარების მიზნით, შპს „MESTIA RESORTS“-ის 
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
დასაფინანსებლად 

360,000.0 180,100.0 180,100.0 0.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N80 

04.04.14. 

ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვანის დევნილთა 
დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების 
შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით 

100,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 

ს  უ  ლ 38,624,021.7 23,273,389.4 14,894,623.0 8,378,766.4 

 
*შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა  და, ასევე,  30.06.2014 
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.  
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საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 
 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის 
სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 524.1 ათასი 
ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 466.4 ათასი ლარი. 

ლარებში 
 

დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია  524,133.4 509,133.4 66,417.0 42,716.4 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/01/02 14.01.14. 

შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის 
შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

30,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/01/03 14.01.14. 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 
ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი 
მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების 
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების 
მიზნით 

5,648.7 5,648.7 5,648.7 - 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N29/01/02 29.01.14. 

საქართველოსა და სხვადასხვა სახელმწიფოს 
ორმხრივი და მრავალმხრივი პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხების კვლევისა 
და ანალიზის, საერთაშორისო და მსოფლიო 
ანალიტიკური ორგანიზაციების დოკუმენტებში 
(მოხსენება, კვლევა, ანალიზი, მიმოხილვა, სტრატეგია) 
საქართველოსთან დაკავშირებული შეფასებების 
მიმოხილვისა და ანალიზის, სხვადასხვა 
შიდასახელმწიფოებრივ და საერთაშორისო 
ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტის 
გამოსვლისათვის ინფორმაციის მოსამზადებლად 
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით  

22,500.0 22,500.0 22,500.0 - 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N29/01/01 29.01.14. 

საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებების, 
მიმართვების, გამოსვლის ტექსტების, ასევე სხვა 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული პრესრელიზებისა 
და სხვა მთარგმნელობითი (ქართულ-რუსული, 
რუსულ-ქართული, ქართულ-ინგლისური, ინგლისურ-
ქართული) მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯების 
დაფინანსების მიზნით 

9,375.0 9,375.0 2,986.1 6,389.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N06/02/02 06.02.14. 

საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების 
პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენის 
ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების 
დასაფინანსებლად 

53,000.0 53,000.0 52,995.0 5.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N18/03/01 18.03.14. 

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს - წმინდა 
გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენისა (25 ცალი, 
თანდართული აღწერილობის შესაბამისად) და ყუთის 
შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

62,440.0 62,440.0 55,505.1 6,934.9 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხსის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N07/04/01 07.04.14. 

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისათვის 
დაგეგმილი სრულიად საქართველოს კათალიკოს-
პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარ-ეპისკოფოსისა 
და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, 
უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის 
ინტრონიზაციის შესახებ ფილმის დამზადებისათვის 
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით (შპს 
„საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული 
კინოსტუდია სიონისათვის“ გადასაცემად) 

10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/04/02 14.04.14. 

2014 წლის მაისში საქართველოს, აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკისა და თურქეთის რესპუბლიკის 
პრეზიდენტების სამმხრივი სამიტის საქართველოში 
ორგანიზებისა და გამართვის უზრუნველსაყოფად 
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

300,000.0 300,000.0 290,489.5 9,510.5 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/04/03 14.04.14. 

ა(ა)იპ - დიალოგისა და განვითარების ფონდის მიერ 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობებისათვის NATO-სა და ევროკავშირის 
შესახებ მათივე ენაზე ინფორმაციის მისაწოდებლად 
დაგეგმილი პროექტის - „საქართველოს არჩევანი -  
NATO და ევროკავშირი“ განხორციელებისათვის 
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 

22,322.0 22,322.0 7,445.0 14,877.0 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
განკარგულება 

N14/04/04 14.04.14. 

იტალიაში, ქალაქ პეზაროში რენატა ტებალდისა და 
მარიო დელ მონაკოს სახელობის საოპერო ხელოვნების 
აკადემიაში სტაჟირების ღირებულების დაფინანსების 
მიზნით (სსიპ - ქ.თბილისის ზ.ფალიაშვილის 
სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული 
სახელმწიფო თეატრის სოლისტი - ანზორ ხიდაშელი) 

8,847.7 8,847.7 8,847.7 - 

  ს  უ  ლ  524,133.4 509,133.4 466,417.0 42,716.4 

 
*შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა  და  ასევე,  30.06.2014 
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.  

 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

 

საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების 
მოცულობამ შეადგინა 230 485.4 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 
76 530.0 ათასი ლარი.  

ლარებში 

დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო  

22,504,500.0 18,504,500.0 18,209,820.0 294,680.0 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N02-ს 13.02.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N10-ს 06.03.14. 

ს ა ი დ უ მ ლ ო 370,000.0 370,000.0 370,000.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N599 04.04.14. 

სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულებში მიწისქვეშა 
წყლების მარაგების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 
(დებიტი) მაჩვენებლების ტექნიკური რეგლამენტის 
მიხედვით, შემოწმების მიზნით, შპს „საქართველოს 
გაერთიანებული წყალმომარაგების 
კომპანიისათვის“კაპიტალის გაზრდის მიზნით  

50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N644 10.04.14. 

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის 
საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 (კვარიათი-სარფი) 
მონაკვეთის (ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ) 
აღდგენა-გამაგრების და ქვის ცვენისაგან დაცვის და 
ფერდობების გამაგრების სამუშაოების 
განხორციელებისათვის, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო 
კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდის მიზნით 

10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N712 23.04.14. 

ქალაქ სენაკისა და ქალაქ წალენჯიხის 
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისათვის 
საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და სამშენებლო 
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის 
განსახორციელებლად (შპს „საქართველოს 
გაერთიანებული წყალმომარაგების კიმპანიისათვის“ 
გადასაცემად 

1,084,500.0 1,084,500.0 1,084,500.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N907 22.05.14. 

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-
ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 
საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 
განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 
სალიკვიდაციო სამუშაოების, აგრეთვე, მათთან 
დაკავშირებული საზედამხედველო და საპროექტო 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით 
(საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს) 

7,000,000.0 3,000,000.0 2,705,320.0 294,680.0 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 949,450.0 419,450.0 - 419,450.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N816 08.05.14. 

სსიპ - მწერალთა სახლის შენობის სარემონტო-
სრეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული 
ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსების მიზნით 

219,450.0 219,450.0 - 219,450.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1019 09.06.14. 

სსიპ - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნულ სააგენტოს, 2014-2017 წლების განმავლობაში, 
ეროვნული მნიშვნელობის კომპლექსური ძეგლის - 
სოფელ მუცოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
ჩატარებისათვის 

730,000.0 200,000.0 - 200,000.0 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 18,849,650.0 3,000,000.0 3,000,000.0 - 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N629 08.04.14. 

ოკუპირებული ტერიტორიის გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირებისათვის 
სამშენებლო სამუშაოების დასაფინანსებლად, შპს 
„საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ 
კაპიტალის გასაზრდელად 

18,849,650.0 3,000,000.0 3,000,000.0 - 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 188,181,796.0 57,606,091.0 55,320,149.0 2,285,942.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N34 13.01.14. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის 
N23 დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 
დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2013 
წლის 30 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების 
შესაბამისად 

139,987,531.0 27,490,000.0 26,395,200.0 1,094,800.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N35 13.01.14. 

2013 წელს საქართველოს მთავრობის რიგი 
განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში 
სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო, 2013 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების მიერ გაფორმებული 
ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასარიცხი თანხა 

36,181,700.0 25,000,000.0 24,731,500.0 268,500.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N47 14.01.14. 

2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით 

5,447,200.0 3,500,000.0 2,719,244.0 780,756.0 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N11 

15.01.14. 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 90,363.0 90,363.0 90,363.0 - 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N12 

15.01.14. 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობასთან 
დაკავშირებული ხარჯების ნაწილობრივი 
დაფინანსების მიზნით 40,000.0 40,000.0 40,000.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N191 07.02.14. 

2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციოდ 

484,550.0 295,200.0 295,200.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N272 13.02.14. 

2013 წელს აჭარაში მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით 

2,500,000.0 532,299.0 532,299.0 - 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N81 

04.04.14. 

იაპონიის საელჩოსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 
კავშირს“ შორის საგრანტო კონტრაქტით 
გაფორმებული ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის N1 
საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების 
გადასახადის ანაზღაურების მიზნით 

24,450.0 - - - 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს 
პრემიერ-

მინისტრის 
ბრძანება N85 

08.04.14. 

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების 
მიზნით, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, სსიპ - 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
მიერ შუხუთი-აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსების 
მიზნით 

40,136.0 40,136.0 40,136.0 - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N650 10.04.14. 

2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით (სენაკის მუნიციპალიტეტი) 

317,000.0 100,000.0 2,000.0 98,000.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N652 10.04.14. 

2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით: მცხეთის მუნიციპალიტეტს - 134 116 ლ.; 
თელავის მუნიციპალიტეტს - 109 330 ლ.; გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტს - 106 547 ლ.; დმანისის  
მუნიციპალიტეტს - 90 000 ლ. და გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტს - 78 100 ლ.  

518,093.0 518,093.0 474,207.0 43,886.0 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N810 08.05.14. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლახამულაში 
მეწყერით გამოწვეული სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარების მიზნით. 
საკვლევი, საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების 
შესყიდვისათვის 

45,000.0 - - - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N866 16.05.14. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს - მიმდინარე წელს 
მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 
(დაზიანებული ხიდების (მ.შ. სახიდე 
გადასასვლელები), ადგილობრივი მნიშვნელობის 
გზების, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, სანიაღვრე 
არხების, ბოგირების, გაბიონების, საცხოვრებელი 
სახლების სახურავების, ნაპირსამაგრი ნაგებობის, 
ადმინისტრაციული შენობების და სხვა 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენითი 
სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურების  შესყიდვა) 

419,700.0 - - - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1049 11.06.14. 

2014 წლის 30 მარტს, თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 
შენობების სახურავების რეაბილიტაციის მიზნით 124,000.0 - - - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1106 19.06.14. 

2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს - 806 135 
ლ., ადიგენის მუნიციპალიტეტს - 96 701 ლ.) 

902,836.0 - - - 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N908 22.05.14. 

2014 წლის აპრილსა და მაისში მომხდარი სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
განხორციელების მიზნით ( დუშეთის 
მუნიციპალიტეტს) 

660,120.0 - - - 
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დოკუმენტის 
თარიღი და 

ნომერი 
თანხის გაცემის მიზანი 

ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 
გადახრა 

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N1139 26.06.14. 

2014 წლის 5 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს - 
საცხოვრებელი სახლების, მუნიციპალური შენიბების 
სახურავებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების აღდგებითი სამუშაოებისა და მათთან 
დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების 
შესყიდვა) 

399,117.0 - - - 

ს  უ  ლ 230,485,396.0 79,530,041.0 76,529,969.0 3,000,072.0 

 
 
 
 

 
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების  

დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 
 

2014 წლის 6 თვეში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის დასაფარავად გამოყოფილი იქნა 21 484.6 ათასი ლარი, ხოლო 
გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 16 733.6 ათასი ლარი. მათ შორის: 

 საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ 
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად 
მიმართულ იქნა 8 695.6 ათასი ლარი (ათვისება - 7 964.2 ათასი ლარი); 

 წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების 
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიმართა 4 700.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი 
ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 4 628.4 ათასი ლარი), სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელმა - 
3 620.0.0  ათასი ლარი (საკასო ხარჯი 2 048.7 ათასი ლარი), ხოლო საერთო სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის გადასახდელებიდან „ორხმრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისო პროექტების 
(GIZ)“ და „KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)“ 
პროგრამებიდან შესაბამისად დაგეგმილი იყო 7.0 ათასი ლარი (ათვისება არ იყო) და 1.0 ათასი 
ლარი (ათვისება არ იყო); 

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს აპარატს  გამოეყო  274.7 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  

 წინა პერიოდში 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 
ჩამოჭრილი იქნა 1 817.6 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 1 074.9 ათასი 
ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 742.6 ათასი ლარი. 
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სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 
 

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა: 

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის  საანგარიშო პერიოდში 
გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 317 030.5 ათასი ლარი, რაც 6 თვის დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 
98.2%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა        
69 113.6 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 247 916.9  ათასი ლარი.  

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით ძირითადად 
შემდეგია:  

მრავალმხრივი კრედიტორები – 210 743.6 ათასი ლარი, ეს თანხა გადაირიცხა მსოფლიო ბანკის 
საერთაშორისო  განვითარების ასოციაციის (IDA), საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF), სოფლის 
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD), აზიის განვითარების ბანკის (ADB)  და   ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილი კრედიტების ძირითადი თანხის 
დაფარვისათვის, კერძოდ: 

 მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -  19 365.3  ათასი ლარი; 
 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 452.1  ათასი ლარი; 
 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 175 121.5 ათასი ლარი; 
 აზიის განვითარების ბანკის (ADB) -  7 243.3  ათასი ლარი; 
 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) - 8 561.5 ათასი ლარი. 

 

ორმხრივი კრედიტორები  –  37 173.31  ათასი ლარი, მათ შორის: 

 თურქეთი - 1 226.5  ათასი ლარი; 
 იაპონია - 2 197.9  ათასი ლარი; 
 გერმანია  - 16 009.3  ათასი ლარი; 
 რუსეთი -  5 561.3  ათასი ლარი; 
 აზერბაიჯანი - 645.2  ათასი ლარი; 
 სომხეთი - 821.9  ათასი ლარი; 
 ირანი - 513.5  ათასი ლარი; 
 კუვეიტი - 1 930.5 ათასი ლარი; 
 ნიდერლანდები - 128.7  ათასი ლარი; 
 საფრანგეთი - 7 182.3 ათასი ლარი; 
  სხვა ორმხრივი კრედიტორები  - 956.3  ათასი ლარი. 

 

ვალების მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:  

მრავალმხრივი კრედიტორები – 21 889.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 10 652.3  ათასი ლარი; 
 რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -  2 023.6  ათასი ლარი; 
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 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 159.0  ათასი ლარი; 
 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - 3 570.4  ათასი ლარი; 
 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 2 304.3 ათასი ლარი; 
 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 1 723.9 ათასი ლარი; 
 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 1 455.4 ათასი ლარი; 

ორმხრივი კრედიტორები –  17 155.1   ათასი ლარი,  მათ შორის: 

 იაპონია - 1 052.5  ათასი ლარი; 
 საფრანგეთი - 1 209.9  ათასი ლარი; 
 თურქეთი - 659.3 ათასი ლარი; 
 კუვეიტი - 560.2 ათასი  ლარი; 
 გერმანია - 8  803.4 ათასი ლარი; 
 რუსეთი - 3 532.0 ათასი ლარი; 
 სხვა ორმხრივი კრედიტორები  - 1 337.7 ათასი ლარი. 

  
 

 (ათასი ლარი) 
კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2014 

ავსტრია 
 

                  131.4                          131.4  

კუვეიტი                          1,930.4                    560.2                       2,490.6  

იაპონია                          2,197.9                  1,052.5                       3,250.4  

გერმანია                        16,009.3                  8,803.4                     24,812.7  

აშშ                              67.7                    156.4                          224.1  

სომხეთი                            821.9                    381.9                       1,203.8  

აზერბაიჯანი                            645.2                    318.4                          963.6  

ირანი                            513.5                    250.6                          764.0  

ნიდერლანდები                            128.7                      84.3                          213.0  

რუსეთი                          5,561.3                  3,532.0                       9,093.3  

თურქეთი                          1,226.5                    659.3                       1,885.9  

უკრაინა                              18.6                        7.1                            25.7  

უზბეკეთი                              20.3                        7.7                            28.1  

საფრანგეთი                          7,182.3                  1,209.9                       8,392.2  

ჩინეთი                            849.7  
 

                        849.7  

IDA                         19,365.3                10,652.3                     30,017.6  

IBRD                                 -                    2,023.6                       2,023.6  

IFAD                            452.0                    159.0                          611.1  

EBRD                          8,561.4                  1,455.4                     10,016.9  

EIB                                 -                    1,723.9                       1,723.9  

ADB                          7,243.3                  3,570.4                     10,813.7  
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კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2014 

IMF                      175,121.5                  2,304.3                    177,425.7  

ევრობონდები 
 

              30,069.5                     30,069.5  

სულ                      247,916.9                69,113.6                    317,030.5  
 
 
 

სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 66 108.8  ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან 
ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა  50 108.8 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 
ძირითადი თანხის დაფარვამ 16 000.0 ათასი ლარი.  სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა 
და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს: 

 „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“  ძირითადი თანხის დაფარვას   - 16 000.0 ათასი ლარი; 
 „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურებას - 7 512.5 ათასი ლარი; 
 „ობლიგაციები სებ-ისთვის“ მომსახურებას - 13 825.4 ათასი ლარი; 
 სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების დისკონტის თანხის დაფარვას   -  3 704.1 

ათასი  ლარი; 
 სახაზინო ობლიგაციების კუპონის თანხის დაფარვას  - 25 066.8 ათასი  ლარი. 

 
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სტრუქტურა 

 საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის  
 

 

სახელმწიფო 
ობლიგაცია სებ-სთვის  

26.1% 

სახელმწიფო 
ობლიგაციები ღია 

ბაზრის 
ოპერაციებისათვის 

8.9% 

სახაზინო 
ვალდებულებები 

20.1% 

სახაზინო 
ობლიგაციები 

44.8% 
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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 ციფრი 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 

 

 2014 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 034 734.3 ათასი 
ლარის ოდენობით, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 776 141.9 ათასი ლარი, საიდანაც 
გადარიცხულია 395 147.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 258.1 ათასი ლარი, საიდანაც 
გადარიცხულია  5 631.6 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერი - 247 334.3 ათასი ლარის ოდენობით, 
საიდანაც გადარიცხულია - 70 204.2 ათასი ლარი. 

 

• საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 500.0 
ათასი ლარი, საიდანაც  1 ივლისის მდგომარეობით გადარიცხულია 6 375.0 ათასი ლარი. 

• საქართველოს პრემიერ - მინისტრის 2014 წლის 9 იანვრის #5 ბრძანებით მესტიის მუნიციპალიტეტს 
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 100.0 ათასი ლარი, რომელიც 1 ივლისის 
მდგომარეობით მთლიანად გადარიცხულია. 

• საქართველოს პრემიერ - მინისტრის 2014 წლის 4 აპრილის #80 ბრძანებით ახალგორის 
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 100.0 ათასი ლარი, 1 
ივლისის მდგომარეობით გადარიცხულია 20.0 ათასი ლარი. 

• საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 მაისის #811 განკარგულებით მესტიის მუნიციპალიტეტს 
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 360.0 ათასი ლარი, 1 ივლისის 
მდგომარეობით გადარიცხულია 180.1 ათასი ლარი. 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 49 951.4 
ათასი ლარი, 1 ივლისის მდგომარეობით გადარიცხულია 8 067.9 ათასი ლარი. 

• „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული თანადაფინანსების თანხები „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)“ ფარგლებში თვითმმართველ ქალაქ ბათუმს 1 ივლისის 
მდგომარეობით გადაერიცხა 141.1 ათასი ლარი. 

• საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ  
შეადგინა 188 181.8 ათასი ლარი საიდანაც 1 ივლისის მდგომარეობით გადარიცხულია 55 320.1 ათასი 
ლარი. 
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ტერიტორიული ერთეულებისათვის 
 გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა 

 

 

 

 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები 

ათასი ლარი 
 

დასახელება წლიური გეგმა გადარიცხული თანხა 

აჭარა 4,790.1 344.3 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 1,403.3 15.5 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1,322.9 196.6 

ქედის მუნიციპალიტეტი 554.9 7.7 

შუახევის მუნიციპალიტეტი 602.8 31.5 

ხულოს მუნიციპალიტეტი 906.3 93.0 

კახეთის მხარე 6,576.7 1,695.5 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 763.9 72.2 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 1,099.0 230.2 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 451.5 154.0 

თელავის მუნიციპალიტეტი 904.6 552.8 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 1,087.9 87.0 

გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

83.9% 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 
1.2% 

სპეციალური 
ტრანსფერი 

14.9% 

38 
 



დასახელება წლიური გეგმა გადარიცხული თანხა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 1,014.8 55.9 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 696.1 198.4 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 558.9 345.0 

იმერეთის მხარე 8,549.3 874.0 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 1,001.3 231.1 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 433.7 122.3 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 1,070.0 0.0 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 483.3 14.3 

ვანის მუნიციპალიტეტი 694.6 86.5 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 1,072.9 202.4 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 839.7 156.1 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 709.4 19.4 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 970.7 21.9 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 770.2 20.0 

ხონის მუნიციპალიტეტი 503.6 0.0 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 7,196.5 1,732.9 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 1,748.4 503.9 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 557.1 31.7 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 1,148.6 204.7 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 751.2 133.7 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 675.0 207.5 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 589.2 89.3 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 882.5 37.0 

ხობის მუნიციპალიტეტი 844.6 525.1 

შიდა ქართლის მხარე 4,889.9 239.6 

გორის მუნიციპალიტეტი 1,968.0 33.7 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 1,023.7 0.0 

კასპის მუნიციპალიტეტი 1,039.3 124.8 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 858.9 81.1 

ქვემო ქართლის მხარე 6,751.7 945.2 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1,266.9 111.3 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 1,572.3 388.0 

39 
 



დასახელება წლიური გეგმა გადარიცხული თანხა 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 662.4 133.7 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 713.1 0.0 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 2,008.3 221.7 

წალკის მუნიციპალიტეტი 528.6 90.5 

გურიის მხარე 2,798.6 659.4 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 821.0 344.6 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,347.7 195.6 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 629.9 119.2 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,533.8 622.2 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 430.6 150.0 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 547.1 0.0 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 279.0 0.0 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1,075.9 198.2 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 654.0 0.0 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 547.1 274.0 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 3,278.3 533.1 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 1,507.3 123.3 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 492.2 8.8 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 1,073.3 390.8 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო 205.6 10.2 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 1,586.5 421.7 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 452.3 132.6 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 339.6 50.1 

ონის მუნიციპალიტეტი 317.0 94.0 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 477.6 145.0 

ჯამი 49,951.4 8,067.9 
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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები 

ათასი ლარი 

დასახელება წლიური გეგმა გადარიცხული თანხა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 10,389.1 4,077.7 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 2,500.0 532.3 

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი 7,857.1 3,513.4 

ქედის მუნიციპალიტეტი 32.0 32.0 

კახეთის მხარე 24,312.3 8,335.2 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 2,920.1 1,614.1 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,378.8 2,362.6 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,831.9 392.6 

თელავის მუნიციპალიტეტი 4,582.0 1,387.0 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 1,941.3 858.1 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 4,225.7 1,454.2 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 1,804.3 160.5 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 1,628.3 106.1 

იმერეთის მხარე 41,769.7 11,422.7 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი 11,465.1 891.8 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2,690.4 883.1 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,221.8 110.3 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 6,136.6 2,987.6 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,029.7 1,176.3 

ვანის მუნიციპალიტეტი 1,826.3 431.3 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 2,583.9 875.7 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2,426.1 1,198.3 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 3,291.3 1,393.1 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 2,223.7 645.0 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2,642.0 374.1 
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დასახელება წლიური გეგმა გადარიცხული თანხა 

ხონის მუნიციპალიტეტი 1,232.7 456.1 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 31,011.8 10,964.5 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 9,082.5 3,014.0 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 6,578.1 1,765.3 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 1,135.5 33.7 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 2,712.1 1,756.5 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 5,007.7 1,895.1 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 2,734.9 991.3 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 805.7 165.6 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 1,724.9 592.0 

ხობის მუნიციპალიტეტი 1,230.3 751.0 

შიდა ქართლის მხარე 20,653.4 7,382.2 

გორის მუნიციპალიტეტი 7,829.4 3,237.3 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 1,918.3   

კასპის მუნიციპალიტეტი 8,662.8 3,564.9 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 2,242.8 580.0 

ქვემო ქართლის მხარე 17,204.1 4,145.6 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 7,228.4 2,435.2 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1,719.9 0.0 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 1,915.5 432.6 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 1,546.7 264.3 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,016.3 0.0 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 2,404.8 978.6 

წალკის მუნიციპალიტეტი 1,372.6 34.9 

გურიის მხარე 17,227.7 6,410.4 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 3,303.6 728.5 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 8,416.4 3,436.5 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,507.8 2,245.3 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 11,499.9 879.2 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,698.5 551.6 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 1,225.4 0.0 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 1,385.3 0.0 
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1,976.8 22.4 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 2,823.9 295.1 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 1,390.0 10.1 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 9,598.4 1,205.7 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 1,248.9 142.9 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 2,064.5 527.8 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,364.1 511.9 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო 920.9 23.1 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 4,515.4 497.0 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 1,482.9 25.5 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 652.2 228.7 

ონის მუნიციპალიტეტი 1,158.7 72.4 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 1,221.6 170.4 

ჯამი 188,181.8 55,320.1 
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ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2014 წლის  
6 თვის მდგომარეობი 

ათასი ლარი 
 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი ერთეულების 

დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერიდელეგირებუ
ლი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 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 

აჟარა 963.0 481.7 949.9 475.1 13.1 6.6 0.0 0.0 

აჭარა 97,516.2 45,660.8 82,195.9 41,097.7 0.0 0.0 15,320.3 4,563.1 

აჭარის ა.რ 2,500.0 532.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 532.3 

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი 60,540.5 29,925.6 52,542.3 26,271.1 0.0 0.0 7,998.2 3,654.5 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 8,587.9 3,607.7 7,184.6 3,592.2 0.0 0.0 1,403.3 15.5 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 9,864.1 4,467.3 8,541.2 4,270.7 0.0 0.0 1,322.9 196.6 

ქედის მუნიციპალიტეტი 4,181.4 1,836.8 3,594.5 1,797.1 0.0 0.0 586.9 39.7 

შუახევის მუნიციპალიტეტი 4,612.5 2,036.2 4,009.7 2,004.7 0.0 0.0 602.8 31.5 

ხულოს მუნიციპალიტეტი 7,229.9 3,254.9 6,323.6 3,161.9 0.0 0.0 906.3 93.0 

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 398,099.4 199,049.4 397,699.4 198,849.6 400.0 199.8 0.0 0.0 

კახეთის მხარე 66,622.2 28,292.4 34,353.2 17,571.7 1,380.0 690.0 30,889.0 10,030.7 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 8,796.5 4,242.3 4,982.5 2,491.2 130.0 64.8 3,684.0 1,686.3 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 13,464.2 6,085.9 6,826.4 3,413.3 160.0 79.8 6,477.8 2,592.8 

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 

3,792.2 1,300.8 1,323.8 661.8 185.0 92.4 2,283.4 546.6 

თელავის მუნიციპალიტეტი 11,716.5 5,055.0 6,024.9 3,012.6 205.0 102.6 5,486.6 1,939.8 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 8,627.0 3,744.1 5,387.9 2,694.0 210.0 105.0 3,029.1 945.1 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 8,821.3 3,300.5 3,370.8 1,685.4 210.0 105.0 5,240.5 1,510.1 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,343.9 2,175.9 2,698.6 1,744.4 145.0 72.6 2,500.3 358.9 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 6,060.5 2,388.0 3,738.3 1,869.1 135.0 67.8 2,187.2 451.1 

იმერეთის მხარე 139,819.6 59,824.7 87,407.6 46,481.0 2,093.0 1,047.0 50,319.0 12,296.7 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი 40,736.9 15,527.5 29,051.8 14,525.9 220.0 109.8 11,465.1 891.8 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 10,395.6 6,623.0 6,471.8 5,393.0 232.0 115.8 3,691.8 1,114.2 
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი ერთეულების 

დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერიდელეგირებუ
ლი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,508.8 1,659.4 2,713.4 1,356.6 140.0 70.2 2,655.4 232.6 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 13,556.7 6,162.8 6,194.2 3,097.2 156.0 78.0 7,206.5 2,987.6 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,324.2 3,096.3 3,683.2 1,841.5 128.0 64.2 3,513.0 1,190.6 

ვანის მუნიციპალიტეტი 8,248.1 3,381.5 5,577.2 2,788.7 150.0 75.0 2,520.9 517.8 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 9,250.7 3,875.2 5,353.9 2,677.1 240.0 120.0 3,656.8 1,078.1 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 9,707.4 4,575.3 6,289.7 3,144.7 152.0 76.2 3,265.7 1,354.4 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 10,020.7 5,042.7 5,830.9 3,535.4 189.0 94.8 4,000.8 1,412.5 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 9,838.8 3,989.0 6,454.4 3,227.3 190.0 94.8 3,194.4 666.9 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 7,856.3 2,616.0 4,306.1 2,152.9 138.0 69.0 3,412.2 394.1 

ხონის მუნიციპალიტეტი 7,375.3 3,276.0 5,481.0 2,740.7 158.0 79.2 1,736.3 456.1 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 87,184.7 39,594.0 46,786.4 25,751.3 1,730.0 865.2 38,668.3 12,977.5 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 13,459.3 6,852.8 4,116.8 3,708.6 260.0 130.2 9,082.5 3,014.0 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 26,208.6 11,209.9 17,602.1 8,800.9 280.0 139.8 8,326.5 2,269.2 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 6,509.5 2,474.3 4,669.9 2,335.1 147.0 73.8 1,692.6 65.4 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 8,974.8 4,518.4 4,951.1 2,475.6 163.0 81.6 3,860.7 1,961.2 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 9,302.2 4,150.4 2,958.4 1,779.1 125.0 62.4 6,218.8 2,308.9 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,303.2 3,645.7 4,698.3 2,349.1 195.0 97.8 3,409.9 1,198.8 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,814.8 2,611.1 4,257.9 2,275.2 162.0 81.0 1,394.9 254.9 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 6,317.3 2,745.6 3,531.9 2,027.8 178.0 88.8 2,607.4 629.0 

ხობის მუნიციპალიტეტი 2,294.9 1,385.9 0.0 0.0 220.0 109.8 2,074.9 1,276.1 

შიდა ქართლის მხარე 61,269.0 25,845.5 34,716.7 17,718.5 1,009.0 505.2 25,543.3 7,621.8 

გორის მუნიციპალიტეტი 23,656.9 10,200.9 13,594.5 6,797.4 265.0 132.6 9,797.4 3,271.0 

ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,331.6 665.9 1,296.6 648.5 35.0 17.4 0.0 0.0 

ქურთის მუნიციპალიტეტი 1,995.1 997.8 1,915.1 957.6 80.0 40.2 0.0 0.0 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 9,203.1 3,130.8 6,048.1 3,024.0 213.0 106.8 2,942.0 0.0 

კასპის მუნიციპალიტეტი 14,287.2 5,982.4 4,408.0 2,203.9 177.0 88.8 9,702.2 3,689.7 

თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,295.9 647.9 1,285.9 643.1 10.0 4.8 0.0 0.0 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 9,499.2 4,219.8 6,168.5 3,444.1 229.0 114.6 3,101.7 661.1 
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
თვითმმართველი ერთეულების 

დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერიდელეგირებუ
ლი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

ქვემო ქართლის მხარე 59,788.3 23,067.4 34,076.5 17,098.2 1,756.0 878.4 23,955.8 5,090.8 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 22,917.8 10,280.2 15,189.4 7,594.8 500.0 250.2 7,228.4 2,435.2 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 3,291.8 263.7 0.0   305.0 152.4 2,986.8 111.3 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,303.1 2,728.6 3,555.3 1,777.8 260.0 130.2 3,487.8 820.6 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,285.1 996.2 960.9 540.6 115.0 57.6 2,209.2 398.0 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,954.4 2,112.6 4,008.0 2,004.0 217.0 108.6 1,729.4 0.0 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 13,206.4 5,596.6 8,543.3 4,271.5 250.0 124.8 4,413.1 1,200.3 

წალკის მუნიციპალიტეტი 3,829.8 1,089.7 1,819.6 909.7 109.0 54.6 1,901.2 125.4 

გურიის მხარე 37,996.1 17,180.2 17,337.8 9,794.3 632.0 316.2 20,026.3 7,069.8 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 10,031.9 4,881.8 5,687.4 3,698.9 220.0 109.8 4,124.5 1,073.1 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 18,513.1 8,006.7 8,520.0 4,260.0 229.0 114.6 9,764.1 3,632.1 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 9,451.1 4,291.7 3,130.4 1,835.4 183.0 91.8 6,137.7 2,364.5 

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 35,288.6 11,628.8 19,216.9 9,608.4 1,038.0 519.0 15,033.7 1,501.4 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 3,319.1 796.4 0.0 0.0 190.0 94.8 3,129.1 701.6 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4,672.2 1,449.7 2,762.7 1,381.3 137.0 68.4 1,772.5 0.0 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 3,768.5 1,052.3 1,978.2 989.3 126.0 63.0 1,664.3 0.0 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 9,600.4 3,494.3 6,332.7 3,166.3 215.0 107.4 3,052.7 220.6 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8,642.9 2,877.6 4,959.9 2,479.9 205.0 102.6 3,478.0 295.1 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,285.5 1,958.7 3,183.4 1,591.8 165.0 82.8 1,937.1 284.1 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 23,007.2 6,774.5 9,309.5 4,655.1 721.0 360.6 12,976.7 1,758.8 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,080.6 1,010.4 1,890.6 945.4 90.0 45.0 100.0 20.0 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 6,086.4 1,931.7 3,220.2 1,610.3 110.0 55.2 2,756.2 266.2 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,482.4 1,999.3 2,789.7 1,395.0 136.0 67.8 2,556.7 536.6 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,428.2 1,398.3 690.9 345.6 300.0 150.0 6,437.3 902.7 
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დასახელება  

სულ ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 
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განსახორციელებლად  

სპეციალური 
ტრანსფერი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

წლიური 
გეგმა 

6 თვის 
ფაქტი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო 1,929.5 434.8 718.1 358.9 85.0 42.6 1,126.4 33.3 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 18,680.0 7,209.0 12,092.1 6,046.7 486.0 243.6 6,101.9 918.7 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,018.6 1,700.1 2,963.4 1,482.0 120.0 60.0 1,935.2 158.1 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3,590.6 1,578.4 2,493.8 1,246.8 105.0 52.8 991.8 278.8 

ონის მუნიციპალიტეტი 4,203.6 1,530.7 2,625.0 1,312.7 103.0 51.6 1,475.6 166.4 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 5,867.2 2,399.7 4,009.9 2,005.1 158.0 79.2 1,699.3 315.4 

ჯამი 1,034,734.3 470,983.5 776,141.9 395,147.6 11,258.1 5,631.6 247,334.3 70,204.2 
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