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ი
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პერიოდი:
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  შემოს. კლას.

 კოდი

დასახელება
3 კვარტლის                     

გეგმა

3 კვარტლის                     

შესრულება
შესრულება %

0 ჯამური 20498328 18676613 91%

1 შემოსავლები 17748994 15437709 87%

1.1 გადასახადები 9747900 9373798 96%

1.1.3 გადასახადები ქონებაზე 600000 823851 137%

1.1.3.1 გადასახადები უძრავ ქონებაზე 600000 823851 137%

1.1.3.1.1 ქონების გადასახადი 600000 823851 137%

1.1.3.1.1.1 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 600000 725129 121%

1.1.3.1.1.3 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 56

1.1.3.1.1.3.2 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
56

1.1.3.1.1.4 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 
0 81127

1.1.3.1.1.4.1 ფიზიკური პირებიდან 67846

1.1.3.1.1.4.2 იურიდიული პირებიდან 13282

1.1.3.1.1.5 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების 

გადასახადი
0 17539

1.1.3.1.1.5.1 ფიზიკური პირებიდან 14663

1.1.3.1.1.5.2 იურიდიული პირებიდან 2876

1.1.4 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 9147900 8549946 93%

1.1.4.1 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 9147900 8549946 93%

1.1.4.1.1 დამატებული ღირებულების გადასახადი 9147900 8549946 93%

1.1.4.1.1.1 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და 

გაწეული მომსახურებიდან 
2460500

1.1.4.1.1.2 იმპორტირებული პროდუქციიდან 6089447

1.3 გრანტები 7490594 5372534 72%

1.3.3 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები
7490594 5372534 72%

1.3.3.1 მიმდინარე 270703 262568 97%

1.3.3.1.1 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 270703 262568 97%

1.3.3.1.1.1 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 270703 262568 97%

1.3.3.1.1.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი 270703 262568 97%

1.3.3.2 კაპიტალური 7219891 5109966 71%

1.3.3.2.1 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 7219891 5109966 71%

1.3.3.2.1.1 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 7219891 5109966 71%

1.3.3.2.1.1.1 სპეციალური ტრანსფერი 416405

1.3.3.2.1.1.2 კაპიტალური ტრანსფერი 7219891 4565193 63%

1.3.3.2.1.1.9 სხვა კაპიტალური განტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 128368

1.4 სხვა შემოსავლები 510500 691378 135%

1.4.1 შემოსავლები საკუთრებიდან 227500 235851 104%

1.4.1.1 პროცენტები 130000 136703 105%

1.4.1.1.2 რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა 130000 136703 105%

1.4.1.1.2.4 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 130000 136703 105%

1.4.1.5 რენტა 97500 99148 102%

2021 წლის ხაზინა

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე
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1.4.1.5.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 
62223

1.4.1.5.1.1 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 3044

1.4.1.5.1.2 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით 

სარგებლობისათვის
23465

1.4.1.5.1.4 მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 1536

1.4.1.5.1.5 მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით 

სარგებლობისათვის
77

1.4.1.5.1.6 მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
4648

1.4.1.5.1.9 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 
29454

1.4.1.5.4 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
36925

1.4.1.5.4.2 სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა 

ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ

8685

1.4.1.5.4.6 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში 

არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
28240

1.4.2 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 58000 112836 195%

1.4.2.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 58000 111239 192%

1.4.2.2.3 სანებართვო მოსაკრებლები 18000 10001 56%

1.4.2.2.3.12 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) ნებართვაზე

10001

1.4.2.2.12 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200

1.4.2.2.14 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
40000 98739 247%

1.4.2.2.99 სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი 0 2300

1.4.2.2.99.1 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის 2300

1.4.2.3 არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხევითი 

გაყიდვები
0 1597

1.4.2.3.2 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 1597

1.4.2.3.2.1 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0 1597

1.4.2.3.2.1.3 სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული 

შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური 

რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) 

ტე

153

1.4.2.3.2.1.7 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში 

არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული 

შემოსავალი

1444

1.4.3 სანქციები, ჯარიმები და საურავები 225000 175081 78%

1.4.3.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
161681

1.4.3.1.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

2710

გვერდი  2 - 4  დან



1.4.3.1.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს 

დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

9780

1.4.3.1.3.5 სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს 

დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

9780

1.4.3.1.5 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, 

ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში
250

1.4.3.1.7 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე 

საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 
132319

1.4.3.1.7.1  საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 225000 125709 56%

1.4.3.1.7.9 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის 

დარგში 

6610

1.4.3.1.7.9.5 სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის 

დარგში

6610

1.4.3.1.8 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და 

ფინანსების დარგში

993

1.4.3.1.8.2 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა 

ადმინისტრაციული სამართალდაღვევების გამო ვაჭრობასა და 

ფინანსების დარგში

993

1.4.3.1.10 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო

14849

1.4.3.1.10.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

მმართველობის წესის ხელმყოფი სხვა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო

14849

1.4.3.1.99 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები 

და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 780

1.4.3.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გაცემული 

სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო
1000

1.4.3.4 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი 

დარღვევის გამო

12400

1.4.4 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 
167609

1.4.4.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
167609

1.4.4.1.2 სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
167609

1.4.4.1.2.99 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 167609

1.4.4.1.2.99.4 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრ

ებული პირგასამტეხლოდან
163742

1.4.4.1.2.99.9 წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო 

სახსრები
3868

31 არაფინანსური აქტივების კლება 517100 920214 178%

31.1 ძირითადი აქტივები 92480 256988 278%

31.1.1 შენობა ნაგებობები 0 159658

31.1.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები 0 159658
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31.1.1.2.3 შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების 

გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების 

ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს 

სარგებლობაშია

159658

31.1.2 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 92480 97330 105%

31.1.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები 92480 97330 105%

31.1.2.1.6 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 92480 97330 105%

31.1.2.1.6.7 შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების  

გაყიდვიდან

92480 97330 105%

31.2 მატერიალური მარაგები 6000 1960 33%

31.2.1 ნედლეული და მასალები 6000 1960 33%

31.4 არაწარმოებული აქტივები 418620 661267 158%

31.4.1 მიწა 418620 661267 158%

31.4.1.2 შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც 

განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა 

ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

161048

31.4.1.4 შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების  

გაყიდვიდან

119200

31.4.1.6 შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც 

განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა 

ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

144

31.4.1.8 შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების  

გაყიდვიდან

380875

41 ნაშთები წლის დასაწყისისათვის 2232234 2232234 100%

41.1 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები
2232234 2232234 100%
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