
                       თავი III.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

ა)  ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით: 

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8791,157.22 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების 

ნაშთი -7238,720.04 ლარი,  83,293.0 ლარი -„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის 

ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის№2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალურიგრანტი.  550,000.0 ლარი- 

„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან 

თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 

2021წ 27დეკემბერის №2374 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი. 

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 919,144.18 ლარს. მათ შორის კაპიტალური -905 207,34 ლარი. 

 13,936.84 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ლიბერთი ბანკში არსებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე (2021 წლის დელეგირებული 

ტრანსფერი); 

 84,166.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფ. ზემო 

ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია); 

 212,441.31 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფელ 

ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია); 

 246,608.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (ქ. მარნეულის 

N1 საბავშვო ბაღის არსებული შენობის რეაბილიტაციის, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფისთვის განკუთვნილი შენობის მიშენება); 

 6,748.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფ. ხოჯორნის 

მისასვლელი გზის მოასფალტება); 

 23,030.0 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება  (სოფ. ქვემო 

ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია); 

 5,984.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 31.12.2018 წ, #2577 

განკარგულება, ქ. მარნეულში მონუმენტური ძეგლის ,,კიდევაც დაიზრდებიან"–ის მიმდინარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია); 

 2.80 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის #27 განკარგულება (მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით); 

 2,243.18 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის  31 დეკემბრის  #2752 განკარგულება,  სოფ. 

პროექტი 2020 წლის); 

 152,018.43 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის  5 თებერვლის  #168 განკარგულება,  სოფ. 

პროექტი 2021 წლის); 



 7,941.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფელ 

დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); 

 2,142.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფ. ხიხანის 

შიდა გზების რეაბილიტაცია); 

 12,660.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფ. 

იმირჭალის გზების რეაბილიტაცია); 

 105,865.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2021 წ 29 ივლისი #1307 განკარგულება (სოფ. წერეთლის 

სარწყავი არხის რებილიტაცია); 

 25,357.62 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, #136 

განკარგულება, (სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა); 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -23,542.93 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს -1235.85 

ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -42,060.11 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულისმუნიციპალიტეტისკულტურის, საკლუბო, 

საბიბლიოთეკოდასამუზეუმოგაერთიანება „კულტურისცენტრი“-ს -2719,61 ლარი,  ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16 33679,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება 

(სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)-597,57 ლარი, ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"-2901,58 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული 

სკოლა-0,36 ლარი. 

ბ) 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული ტრანაფერის ნაშთის ხარჯვა 

 

№ პროექტის დასახელება 
მთავრობის 

განკარგულება 

 ტრანსფერის 

ნაშთი 2022 

წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით 

ხელშეკრულება 
ფაქტი 

2022 

წლის 

ტრანსფერის 

ნაშთი 2023 

წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით 

შენიშვნა 

ნომერი, თარიღი 

  

სოფ. ზემო ყულარის 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია 
31,12,2020 წ.  #2685  84166,00 

      

თავისუფალი ნაშთი 

მთავრობის 

თანხმობით 

მიმართული იქნა ახალ 

პროექტზე 

  

სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი 

გზის მოასფალტება 
31,12,2020 წ.  #2685  6748,00 

      

  

სოფ. ქვემო ყულარის 

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია 
31,12,2020 წ.  #2685  23030,00 

      

  

 ქ. მარნეულში მონუმენტური 

ძეგლის ,,კიდევაც 

დაიზრდებიან"–ის მიმდინარე 

ტერიტორიის რეაბილიტაცია 

31,12,2018წ.  #2577 5984,00 

      



  
სოფელ დამიაში შიდა გზის 

რეაბილიტაცია (II ეტაპი) 
31,12,2020 წ.  #2685  7941,00 

      

  
სოფ. ხიხანის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია 
31,12,2020 წ.  #2685  2142,00 

      

  
სოფ. იმირჭალის გზების 

რეაბილიტაცია 
31,12,2020 წ.  #2685  12660,00 

      

  
სოფლის პროექტები 31,12,2019 წ.  #2752 2243,00 

      

  
სოფლის პროექტები 05,02,2021 წ.#168 131141,00 

      

  

სოფ.ალგეთის შიდა გზების 

რეაბილიტაცია 
22,02,2022წ.#321 276055,00 

ხელშეკრულება #: 119; 

თარიღი: 09/06/2022 276017,00 38,00 უკან დასაბრუნებელი 

  
სოფლის პროექტები, მ.შ. 05,02,2021 წ.#168 20877,43 

  
16706,01 4171,42 

  

  
სოფ. ახლომახმუდლოს სკვერი   6298,03 

17,08,2021, #190 
5486,00 

    

  
სოფ. წითელი სოფლის სკვერი   9947,56 

17,08,2021, #190 
8956,99 

    

  

სოფელ ნორგიულში სარწყავი 

სისტემის მოწყობა 
  2271,40 

11,08,2021 #181 
2263,02 

    

  

სოფ.ჩანახჩიში სასმელი წყლის 

რეაბილიტაცია 
  2359,64 

  
0,00 

    

  
სოფლის პროექტები 31,12,2019 წ.  #2752 0,18 

  
0,00 0,18 უკან დასაბრუნებელი 

  

სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო 

ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 
31,12,2020 წ.  #2685  212441,31 

ხელშეკრულება #: 36      

; თარიღი: 26/03/2021 
96646,00 115795,31 

შეწყვეტილია 

ხელშეკრულება საჭიროა 

ინვენტარიზაცია და 

ტენდერის საფუძველზე 

ახალი ხელშეკრულების 

გაფორმება 

  

(ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის 

არსებული შენობის 

რეაბილიტაციის, სააქტო 

დარბაზისა და ორი ჯგუფისთვის 

განკუთვნილი შენობის მიშენება 

31,12,2020 წ.  #2685  264608,00 
ხელშეკრულება #: 56      

; თარიღი: 14/04/2021 
264608,00 0,00 

  

  
სოფ. წერეთლის სარწყავი არხის 

რებილიტაცია 

2021 წ 29 ივლისი 
#1307  

105865,00 06,05,2022 #85 105865,00 0,00 
  

  
სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი 

წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 
18.01.2018 წ, #136 25357,62 

ხელშეკრულება #: 222; 

თარიღი: 08/10/2018 
16963,62 8394,00 თავისუფალი ნაშთი 



  

მოსწავლეთა ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფის 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განხორციელების მიზნით 

 2020 წლის 9 იანვრის 
#27 

2,80     2,80  უკან დასაბრუნებელი 

  
  

  
905 207,34 

    
128 401,71 

  

 

 

გ) ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით: 

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 11594,398.01 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების 

ნაშთი -10735,817.26 ლარი,  10,021.51 ლარი -მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. 

კაპიტალური ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 858,580.75 ლარს. მათ შორის: 128 398,91 ლარი - 2022 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით 

არსებული ტარნსფერის ნაშთიდან დარჩენილი. 

 115 795,31 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე,   2020 წ 31 დეკემბრის #2685 განკარგულება (სოფელ 

ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია); 

 2,80 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის #27 განკარგულება (მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით); 

 0,18ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის  31 დეკემბრის  #2752 განკარგულება,  სოფ. 

პროექტი 2020 წლის); 

 4171,42 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის  5 თებერვლის  #168 განკარგულება,  სოფ. 

პროექტი 2021 წლის); 

 38,00 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 22 თებერვლის #321 განკარგულება (სოფელ 

ალგეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია); 

 8394,00 ლარი - 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, #136 

განკარგულება, (სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა); 

 505045,44 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2022 წლის  15 თებერვლის  #277 განკარგულება,  

სოფ. პროექტი 2022 წლის); 

 42790,09 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2022 წლის  26 იანვრის  #131 განკარგულება,  სტიქია 

2022 წლის); 

 630,00 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 17 იანვრის #75 განკარგულება (სოფელ 

ენიქენდის შიდა გზის რეაბილიტაცია); 

 63458,00 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 17 იანვრის #75 განკარგულება (სოფელ 

თამარისის შიდა გზის რეაბილიტაცია); 



 77858,00 ლარი - 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 17 იანვრის #75 განკარგულება (სოფელ 

წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია); 

 7180,00 ლარი -2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 17 იანვრის #75 განკარგულება (სოფელ დიდი 

მუღანლოს შიდა გზის რეაბილიტაცია); 

 23196,00 ლარი - 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2022 წ 17 იანვრის #75 განკარგულება (სოფელ 

გიულბახის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია); 

მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტში ტრანსფერის ნაშთი ასახულია 657,801.59 ლარის ოდენობით. 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -26904,50 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს -

13242,60 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს - 46323,87 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო 

და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -3263,33 ლარი,  ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი“-ს -16 43206,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი 

აღზრდის ცენტრი)-597,57 ლარი,  ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა-5000,36 ლარი. 

 

 


