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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ცხრა თვის

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტკიცებული

ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 10 318,1 ათასი ლარი, განვლილ ცხრა თვეში

განხორცილებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

2022 წლის წლიური შემოსულობები გაიზარდა 11 571,1 ათასი ლარით, აქედან სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები გაიზარდა 10 867,0 ათასი ლარით და საკუთარი

შემოსავლების გეგმები გაიზრდა 714,0 ათ. ლარით, მ.შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი გაიზარდა

325,0 ათასი ლარით, დღგ-დან მისაღები გადასახადები 516,9  ათ. ლარით, და დაზუსტდა( შემცირდა)

საგზაო ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 127,9 ათას ლარით.

დღეის მდგომარეობით 2022 წლის წლიური ბიუჯტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 21 899,1

ათასი ლარს, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბრის თვის  ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვრა 17 019,5 ათასი ლარით, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა განვლილ ცხრა თვეში მიიღო

სულ 14 924, ათასი ლარის შემოსულობები, ე.ი. მთლიანი შემოსულობების გეგმა შესრულებულია

87,7 %-ით, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 103.3 %-ით

და  დაგეგმილი    7 523,7 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 7 769,7 ათასი ლარი. ამასთან, გასული

წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მუნიციპალიტეტმა მიიღო 2 060,9 ათასი ლარით  მეტი

შემოსულობები. (2021 წლის ცხრა თვეში მიღებული გვქონდა 12 863, 9 ათასი ლარის

შემოსულობები.) ფაქტიური შემოსულობების მატება წინა წელთან შედარებით  გამოწვეულია

როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ასევე საკუთარი

შემოსულობების გაზრდით.

გადასახადებში მუნიციპალიტეტს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 6 868.1 ათასი ლარიდან

მიღებული აქვს 7 243.7 ათასი ლარი, 375.6 ათასი ლარით მეტი.

მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 797.3 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონება 900,5

ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონება 1,1 ათასი ლარი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,7 ათასი ლარი, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 4,2 ათასი

ლარი, ხოლო  დამატებული ღირებულების გადასახადი მიღებული გვაქვს 5 538.0 ათასი ლარი,

გადასახადების გეგმა შესრულებულია 99,9 %-ით;

სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები ცხრა თვეში დაგეგმილი იყო 9 495.8

ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 7155,1 ათასი ლარი. დაგეგმილის 75,3%.

მ. შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია 3 273,9
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ათასი ლარი; სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან 830,0 ათასი ლარი; მაღალმთიანი დასახლებების

განვითარების ფონდიდან 481,5 ათასი ლარი; სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების

სალიკვიდაციოდ 551,7 ათასი ლარი და საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების

ფონდი 1 301,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა 625,6 ათასი ლარით,  ფაქტიურად კი მიღებულია

570,6 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 91,2 %, აქედან, ბუნებრივი

რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი დაგეგმილი 35,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 60,1 ათასი

ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

დაგეგმილი 13,0 ათასი ლარის ნაცვლად 16,7 ათასი ლარი. სანებართვო მოსაკრებელი 18,0 ათასი

ლარის ნაცვლად 3,5 ათასი ლარი; დასუფთავების მოსაკრებელი 37,5 ათასი ლარის ნაცვლად 48,0

ათასი ლარი. ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების ცხრა თვეში

დაგეგმილი 522,1 ათასი ლარის ნაცვლად 385,1 ათასი ლარია მიღებული. მიუხედავად გეგმის

შეუსრულებლობისა ჯარიმების ოდენობა გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია 77,4 ათასი

ლარით (2021 წლის ცხრა თვეში ჯარიმები მიღებული გვქონდა 307,7 ათასი ლარი) .

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულობები ცხრა თვეში დაგეგმილი 30,0 ათასი ლარის

ნაცვლად შემოსულია 10,4 ათასი.

2022 წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების 3 422. 7 ათასი ლარის

ნაშთი უკვე მთლიანად გადანაწილებულია მიმდინარე წლის გადასახდელების დაფსაფარავად მ.შ.

1 281.9 ათასი  ლარი  სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით  და 2 140, 8 ათასი ლარი

საკუთარი სახსრებით.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტიცებული

ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 11 797.0 ათ. ლარი, ბიუჯეტის დამტკიცების

დროს ხარჯების დასაფინანსებლად უკვე გამოყენებული იყო საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 1 478,9

ათასი ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების

გათვალისწინებით დაზუსტებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განსაზღვრულია 25 321.8

ათასი ლარით და გადასახდელების გეგმა გაიზრდილია 13 524.8 ათასი ლარით. მიმდინარე წლის

ცხრა თვის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში შეადგენს 20 442.3 ათასი ლარს, ფაქტიურად

გაწეულია 15 941.7 ათასი ლარი და გადასახდელები დაფინანსებულია 78.0 %-ით. გასული წლის

შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2022 წლის ცხრა თვეში ფაქტიური გადასახდელები გაზრდილია

1 992.9 ათასი ლარით, გასული წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული იყო 13 948.8

ათასი ლარის ხარჯი.

1.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 88.8 %-ით. მ.შ.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახ ხარჯებზე დაგეგმილი 852.5 ათასი ლარიდან გაწეულია
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729.6 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 85.6 პროცენტით; მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი

ხარჯები დაგეგმილი 2363.8 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 2121.9 ათასი ლარი და

დაფინანსებულია 89.8 პროცენტით; სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ

დაგეგმილი 94.3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 83.0 ათასი ლარი, მ.შ. 49.5 ათასი ლარი

მიზნობრივი ტრანსფერით და 33.5 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან

დაკავშირებული ხარჯი დაგეგმილი 8.8 ათ. ლარიდან ათვისებულია 8.5 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან მერის ბრძანებით გამოყოფილია 51 329 ლარი, მ. შ.

- 28 329 ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე

- 5.0 ათასი ლარი  მიიმართულია  ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე

- 18.0 ათასი ლარი მიმართულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი

პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე .

ვალდებულებების მომსახურეობაზე მუნიციპალიტეტმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს

გადაურიცხა კუთვნილი სავადო გადასახდელი  38,8 ათასი ლარი, აქედან 25,5 ათასი ლარი სესხის და

13.3 ათასი ლარი პროცენტის სახით.

2. ინფრასტრუქტურის განვითრება 2022 წლის ცხრა თვის შედეგების მიხედვით

დაფინანსებულია 6 761.1 ათასი ლარით, აქედან:

გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 7 275,7

ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 5 882,1 ათას ლარზე და ფაქტიურად გადარიცხულია

4 938,4 ათასი ლარი, აქედან 4 819.1 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 119.3 ათასი ლარი საკუთარი

სახსრებით. მ. შ. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის N 75 განკარგულებით შესასრულებელ

სამუშაობზე გაფორმებულია 5 072,8 ათასი ლარის ხელშეკრულებები, აქედან 486,2 ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების მონაწილეობით. ფაქტიურად ცხრა თვეში აღნიშნული

განკარგულებით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გაწეულია 3 119,6 ათასი

ლარი.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 79,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 39,8 ათასი ლარი.

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 328,9 ათასი ლარიდან ცხრა თვეში

აღებულია 212,1 ათასი ლარის ვალდებულებები და გადარიცხულია 57,6 ათასი ლარი;

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი 32,1 და

ფაქტიურად გადარიცხულია 25,7 ათასი ლარი.

წყლის სისტემის განვითარებაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 38,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად

გაწეულია 10,4 ათასი ლარი,  მათ შორის უშუალოდ წყლის სისიტემის მოსაწესრიგებლად საკუთარი

სახსრებით დაგეგმილი 15,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 10,4 ათასი ლარის საკასო ხარჯი.
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გარე განათების სუბსიდირებაზე დაგეგმილი 211,3 ათასი ლარიდან დახარჯულია 197,9 ათასი

ლარი, 93,9 %. მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 32,9 ათასი ლარის სახ.

ფონდების სახსრებიდან გადარიცხულია 25,8 ათ. ლარი, რომელიც მთლიანად მოხმარდა სოფელ

დიდვაკეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის, კიბის უჯრედებისა და აივნების

რეაბილიტაციას. ხოლო საბიუჯეტო სახსრებით აღებულია 7,1 ათასი ლარის ვალდებულება და

გადარიცხულია 6,8 ათასი ლარი,

კეთილმოწყობაზე დაგეგმილი 1 152,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გახარჯულია 544,1 ათასი ლარი.

ამ ქვეპროგრამით საპილოტე რეგიონების განვითარების ფონდიდან რეაბილიტაცია გაუკეთდა

სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღს 582,1 ათასი ლარით, თანადაფინანსებით მუნიციპალიტეტმა გაწია 5,6

ათასი ლარი. ამაჟამად მიმდინარეობს დაბაში კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცა, ამ

ეტაპზე მასზე გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 358,2 ათას ლარს და დევების ქანდაკებების და

მიმდებარე სკვერის რეკონსტრუქცია რაზედაც ცხრა თვეში გაწეულია  129,5 ათასი ლარი. სულ

საპილოტე პროგრამებზე თანადაფინანსების სახით საბიუჯეტო სახსრებით  გახარჯულია 7,5 ათასი

ლარი ( საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დიკუმენტების მოსაწესრიგებლად).

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 1 200,7 ათასი ლარი, აქედან

მიმდინარე წელს მუნიციპალიტს გამოეყო 890, 0 ათ. ლარი, , ხოლო 310,7 ათასი ლარი საკუთარი

სახსრებით არის გათვალისწინებული. ცხრა თვეში დაგეგმილი 1 200,7 ათასი ლარიდან

ვალდებულება აღებულია 1 178,9 ათ. ლარზე, ფაქტიურად კი უკვე გაწეულია 914,7 ათასი ლარის

ხარჯი დაფინანსებულია 76,2 % -ით.

დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე ცხრა თვეში დაგეგმილი 1 078,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია

987,7 ათ. ლარი, 91.6 %. მ. შ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანაზე 915,1 ათასი ლარიდან 840,2

ათასი ლარი; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 150,7 ათასი ლარიდან 147,7 ათასი ლარი;

განათლებაზე 2022 წლის ცხრა თვეში გათვალისწინებული 2 863,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია

2 665,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 93,1%. განათლების დაფინანსებაზე  მიმდინარე წლის ცხრა

თვეში  გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაწეულია 886,9 ათასი ლარით მეტი

ხარჯი.  გასული წლის ცხრა თვეში  განათლებას მოხმარდა 1 778,1 ათასი ლარი; განათლების

ხარჯების გაზრდა ძირითადად გამოწვეული სკოლამდელი დაწესებულებებისა და მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების ხარჯების გაზრდით.

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე დახარჯულია 1 209,7 ათასი ლარი;

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე 612,1 ათასი ლარიდან

დახარჯულია 599,6 ათასი ლარი. მ.შ 2021 წლის N 1419 განკარგულებით დახარჯულია 582,1 ათასი

ლარი, რომელიც მოხმარდა სოფ. ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობას, ხოლო საბიუჯეტო

სახსრებით გახარჯულია 11,9 ათასი ლარი მონიტორინგისათვის.
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მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურეობაზე 544,8 ათ. ლარი;

სკოლების რეაბილიტაციაზე 2022 წელს გათვალისწინებული სახელმწიფო ფონდებიდან. 124,0

ათასი ლარიდან გადარიცხულია 120,8 ათასი ლარი, განხორციელდა გედსამანიის, ხევის და ხუნევის

სკოლების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,ასევე სარგვეშის სკოლაში მოეწყო ელ. გაყვანილობის

სისტემა და დაფინანსდა სკოლების რეაბილიტაციის პროექტირებაზე გაწეული ხარჯები.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე (ინტერნატი) გაწეულია 73,6 ათასი ლარის ხარჯი.

სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობაზე 116,5 ათასი ლარი.

კულტურა, ახალგაზრდობა  და სპორტზე დაგეგმილი 1 319,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია

1 211,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 91,8 %. გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან  შედარებით

მთლიანობაში მიმდინარე წელს აღნიშნულ პრიორიტეტის დაფინანსებას მოხმარდა 276,3 ათასი

ლარით მეტი, გასული წლის  ცხრა თვეში აღნიშნულ პროგრამაზე დახარჯული იყო 934,8 ათასი

ლარი. სპორტის განვითარებას მიმდინარე წლის ცხრა თვეში მოხმარდა 367,6 ათასი ლარი, მ.შ.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე დახარჯულია 6,0 ათასი ლარი; სპორტისა და შიდა

ტურიზმის ხელშეწყობაზე 355,9 ათასი ლარი;სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

აღჭურვა 5,7 ათასი ლარი;

კულტურის სფეროს განვითარებაზე  დაგეგმილი 796,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 753,2 ათასი

ლარი და  დაფინანსებულია 94,6 პროცენტით, აქედან:სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაზე

დაიხარჯა 118,8 ათასი ლარი.კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობაზე 613,0 ათასი

ლარი;ფოლკლორის ხელშეწყობის დაფინანსებაზე 15,5 ათასი ლარი;კულტურული ღონისძიებების

დაფინანსებაზე 5,9 ათასი ლარიმოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების პროგრამაზე 52,2

ათასი ლარი;რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე გადარიცხულია 30,0 ათასი ლარი;

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე 8,1 ათასი ლარი;

ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში

დაგეგმილი 1 454.7 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1 335,1 ათასი ლარი და  დაფინანსებულია 91,8 % -

ით. აღნიშნული პრიორიტეტით მიმდინარე წელს გასული წლის  შესაბამის პერიოდთან შედარებით

375,2 ათასი ლარით მეტია გაწეული, 2021 წლის  ცხრა თვეში 959,9 ათასი ლარი იქნა გაწეული.

აქედან:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე დაგეგმილი 156,5 ათასი

ლარიდან დახარჯულია 146,2 ათასი ლარი, მ. შ. 62,9 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო

83,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვაზე 15,2 ათასი ლარი;

სოციალურ პრგრამებით 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 1 411,2 ათასი ლარი,

წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შემდეგ აღნიშნული პროგრამა
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გაიზარდა 133,5 ათასი ლარით და განისაზღვრა 1 544,7 ათასი ლარი.როგორც ზევით იქნა

აღნიშნული  სოციალურ პროგრამებში თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდიდან

მუნიციპალიტეტის მერის   ბრძანებებით გამოყოფილი იქნა 51 329 ათასი ლარი.

ცხრა თვეში დაგეგმილი 1 279,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 173,8 ათასი ლარი, 91,8 %, გასულ

წლის ცხრა თვესთან შედარებით სოციალური პროგრამებზე  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით

გაწეული ფაქტიური  ხარჯები გაზრდილია 322,6 ათასი ლარით, 2021 წლის ცხრა თვეში საკუთარი

საბიუჯეტო სახსრებით სოციალურ პროგრამებზე დახარჯული იყო 851,2 ათასი ლარი. აქედან:

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამაზე დაგეგმილი 412.5 ათასი ლარიდან

აღებულია 406.6 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია  სრულად.

შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 40.0 ათასი ლარიდან აღებულია 32.6 ათასი ლარის

ვალდებულება და გადარიცხულია 32.5 ათასი ლარი;

ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე   დაგეგმილ 237.0 ათასი ლარზე სრულად არის ვალდებულება

აღებული და  ფაქტიურად დახარჯულია 236.2 ათასი ლარი;

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე დაგეგმილი 22.0 ათასი

ლარიდან ვალდებულება სრულად არის აღებული და ფაქტიურად გადარიცხულია 20.4 ათასი ლარი;

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე 35.7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 29.6 ათასი ლარი;

მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე 6.0 ათასი ლარიდან 4.3 ათასი ლარი;

მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე 6.0 ათასი ლარიდან 3.1 ათასი ლარი;

ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე 48.8 ათასი ლარიდან 42.1 ათასი ლარი;

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამაზე

დაგეგმილი 4.5 ათასი ლარი გახარჯულია სრულად.

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე დაგეგმილი 3,0 ათასი ლარიდან   ფაქტიურად

დახარჯულია 1,0 ათასი ლარი;

სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე დაგეგმილი 65,0  ათასი ლარიდან დახარჯულია 62,3 ათასი

ლარი;

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამაზე

9,3 ათასი ლარიდან 8,9 ათ. ლარი;

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა 40,0 ათასი 9,9 ათ.

ლარი;

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე დაგეგმილი 22,0 ათასი ლარიდან გაწეულია

17,3 ათასი ლარი;

გარდაცვლილი ვეტერანის ან ლტოლვილის დაკრძალვაზე  0,3  ათ. ლარი;
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სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე

ოჯახების დახმარებაზე  ცხრა თვეში დაგეგმილი 115,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 113,4 ათასი ლარი;

უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე  164,0  ათასი ლარიდან დახარჯულია 152,4  ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარითი უზრუნველყოფა  15,0  ათასი

ლარიდან დახარჯულია 4,7  ათასი ლარი.

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა  15,0  ათასი ლარიდან დახარჯულია 11,0 ათასი ლარი.

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებაზე 16,5  ათასი ლარიდან 13,4 ათასი ლარი.


