
TviTmmarTveloba
infografikebSi

momzadebulia ozurgeTis, lanCxuTisa da Coxatauris 
municipalitetebis 2020 wlis programuli biujetis 
proeqtis mixedviT

inovaciebisa da samoqalaqo ganviTarebis centri - 
`progresis saxli~-s sagazeTo CanarTi #18 - 2020 weli

mosaxleobis raodenoba 
guriis 3 municipalitetSi

sakerbuloSi dasaqmebulTa raodenoba 

sakrebulos administraciuli
xarjebi  

administraciuli xarjebis Sedareba 2020 wlis biujetis mixedviT
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meriis  administraciuli
xarjebi  

თანამშრომელთა რაოდენობა

ოზურგეთი 50

ლანჩხუთი 44

ჩოხატაური 34

50
44

34

meriaSi dasaqmebulTa raodenoba 

მერიის თანამშრომელთა რაოდენობა

ოზურგეთი 201

ლანჩხუთი 116

ჩოხატაური 126

201

116 126

ადმინისტრაციული ხარჯები

ოზურგეთი 1 180 000

ლანჩხუთი 779 000

ჩოხატაური 883 000

1 180 000

779 000
883 000

ადმინისტრაციული ხარჯები

ოზურგეთი 3550000

ლანჩხუთი 1951600

ჩოხატაური 1608900

3550000

1951600
1608900



CanarTi momzadda proeqt „aqtiuri moqalaqeebi realuri TviTmmarTvelobisaTvis“ 
farglebSi. aRniSnuli proeqti dafinansebulia  (National Endowment for Democracy) 
NED-is mier.

inovaciebisa da samoqalaqo ganviTarebis centri _ `progresis saxli~

sakrebuloSi dasaqmebulTa
Sromis anazRaureba 

meriaSi dasaqmebulTa
Sromis anazRaureba 

saqoneli da momsaxureba (sakrebulosTvis 
saWiro inventari da masalebi)

moqalaqis mier erTi wlis manZilze gaweuli 
xarji sakrebylos funqcinirebisaTvis 

შრომის ანაზღაურება

ოზურგეთი 828 400

ლანჩხუთი 527 000

ჩოხატაური 609 000

828 400

527 000
609 000

შრომის ანაზღაურება

ოზურგეთი 2669000

ლანჩხუთი 1378200

ჩოხატაური 1403000

2669000

1378200 1403000

საქონელი და მომსახურება

ოზურგეთი 232 800

ლანჩხუთი 175 000

ჩოხატაური 274000

232 800

175 000

274000

საქონელი და მომსახურება

ოზურგეთი 881000

ლანჩხუთი 557400

ჩოხატაური 205900

881000

557400

205900

saqoneli da momsaxureba 
(meriisTvis saWiro inventari da masalebi)

moqalaqis mier erTi wlis manZilze gaweuli 
xarji meriis funqcinirebisaTvis 

მოქალაქის მიერ ერთი წლის მანძილზე გაწეული ხარჯი 
საკრებყლოს ფუნქცინირებისათვის 

ოზურგეთი 42,20

ლანჩხუთი 48,18

ჩოხატაური 64,61

42,20
48,18

64,61

მოქალაქის მიერ ერთი წლის მანძილზე გაწეული ხარჯი 
საკრებყლოს ფუნქცინირებისათვის 

ოზურგეთი 14,03

ლანჩხუთი 19,23

ჩოხატაური 35,46

14,03

19,23

35,46

maT Soris Sromis anazRaureba 
sul mosaxleze (sakrebulo)

ozurgeTi 9,84
lanCxuTi 13,01
Coxatauri 24,45

maT Soris Sromis anazRaureba 
sul mosaxleze (meria)

ozurgeTi 31,72
lanCxuTi 34,02
Coxatauri 56,33


