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თავი VII 
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 

  
 

მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 
 
1. „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხისა და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის №987-IIს 
დადგენილების საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის 2018 წლის გათანაბრებითი 
ტრანსფერი განისაზღვროს იმავე დადგენილების საფუძველზე გაუქმებული შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტებისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერების ჯამური ოდენობით.    

2. თუ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით 2018 წლის 
გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას მუნიციპალიტეტისათვის (მათ შორის, ამ მუხლის 
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის) გამოანგარიშებული 
გათანაბრებითი ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 ნაწილის 
თანახმად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლის 
საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ამ 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოანგარიშებულ ტრანსფერს ემატება ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის 
სხვაობა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით.  

3. მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები დაგეგმილი საკუთარი შემოსავლების მობილიზების 
ტენდენციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-5 პუნქტის 
თანახმად მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების რესურსი გამოიყენოს 
მუნიციპალიტეტებისათვის მოკლევადიანი სესხის გასაცემად. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი სესხის ოდენობა არ უნდა 
აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავლებს შორის 
სხვაობას, ხოლო სესხით სარგებლობის ვადა უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ და იგი არ 
უნდა სცილდებოდეს 2018 წლის 25 დეკემბერს. 

5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის 
გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 768 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  
                                                                                                            
                                                                    ათას ლარებში 

ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალიტეტების 

დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად* 

სპეციალური 
ტრანსფერი 

აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკა 

8,000.0     8,000.0 

ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტი 

389,266.9 345,806.9 460.0 43,000.0 

აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,099.6 1,074.6 25.0   
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალიტეტების 

დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად* 

სპეციალური 
ტრანსფერი 

ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტი 

40,286.4 40,286.4     

ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 

6,443.2 6,443.2     

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი 

3,928.7 3,928.7     

ქედის მუნიციპალიტეტი 4,538.2 4,538.2     

შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0     

ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,456.0 1,456.0     

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,118.5 4,988.5 130.0   

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,947.3 5,787.3 160.0   

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 

1,002.9 817.9 185.0   

თელავის მუნიციპალიტეტი 9,845.7 9,560.7 285.0   

ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტი 

6,543.0 6,323.0 220.0   

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,994.5 5,784.5 210.0   

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,660.5 2,515.5 145.0   

ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,062.0 2,927.0 135.0   

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტი 

25,898.0 25,678.0 220.0   

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,647.3 5,415.3 232.0   

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,792.2 2,642.2 150.0   

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტი 

5,675.0 5,505.0 170.0   

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,744.9 3,616.9 128.0   

ვანის მუნიციპალიტეტი 6,074.3 5,929.3 145.0   

ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტი 

6,269.8 6,029.8 240.0   

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტი 

6,224.7 6,064.7 160.0   

სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტი 

4,693.1 4,506.1 187.0   

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,507.8 7,317.8 190.0   

ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტი 

4,364.4 4,226.4 138.0   
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალიტეტების 

დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად* 

სპეციალური 
ტრანსფერი 

ხონის მუნიციპალიტეტი 6,080.1 5,920.1 160.0   

ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტი 

1,378.8 1,118.8 260.0   

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 19,537.9 19,187.9 350.0   

აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,109.6 4,962.6 147.0   

მარტვილის 
მუნიციპალიტეტი 

5,655.8 5,500.8 155.0   

მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,602.1 2,477.1 125.0   

სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,681.6 4,486.6 195.0   

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,007.2 4,835.2 172.0   

წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტი 

5,189.7 5,011.7 178.0   

ხობის მუნიციპალიტეტი 2,010.0 1,800.0 210.0   

გორის მუნიციპალიტეტი 21,011.8 20,708.8 303.0   

ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0   

ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,968.1 1,923.1 45.0   

კასპის მუნიციპალიტეტი 3,721.0 3,546.0 175.0   

ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,058.6 6,845.6 213.0   

თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,565.9 1,385.9 30.0 150.0 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,365.8 7,140.8 225.0   

ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტი 

15,450.3 14,950.3 500.0   

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0   

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0   

დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,881.2 3,751.2 130.0   

თეთრი წყაროს 
მუნიციპალიტეტი 

4,111.6 3,894.6 217.0   

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,253.8 6,003.8 250.0   

წალკის მუნიციპალიტეტი 1,092.6 983.6 109.0   

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტი 

6,458.6 6,238.6 220.0   

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი 

9,554.0 9,301.0 253.0   
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ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალიტეტების 

დასახელება 

სულ 

ტრანსფერი 
გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

დელეგირებული 
უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად* 

სპეციალური 
ტრანსფერი 

ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტი 

2,260.4 2,077.4 183.0   

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,377.5 3,240.5 137.0   

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 526.0 400.0 126.0   

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი 

215.0 0.0 215.0   

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,831.0 5,561.0 270.0   

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0   

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტი 

2,095.7 1,930.7 165.0   

ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,413.3 2,323.3 90.0   

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,615.9 3,508.9 107.0   

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,372.8 3,236.8 136.0   

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 2,923.0 2,555.0 368.0   

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 0.0 85.0   

ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტი 

6,941.5 6,801.5 140.0   

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,828.5 2,723.5 105.0   

ონის მუნიციპალიტეტი 3,055.4 2,952.4 103.0   

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,750.4 4,592.4 158.0   

სულ  768,000.0 705,080.0 11,770.0 51,150.0 

 
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 სხვა 
საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა 
დაფინანსება.  

 


