
(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება 
პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება

01 03
სასესხო ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა
19 873 600 19 873 600 19 225 188 19 225 188

19 873 600 19 873 600 19 225 188 19 225 188

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები



(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები
გასული წლის 

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული 

სესხების მომსახურება 
196 600 196 600 196 572 196 572

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან 

(KfW) მიღებული სესხების მომსახურება
19 677 000 19 677 000 19 028 616 19 028 616

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 19 873 600 19 873 600 19 225 188 19 225 188

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 03

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი 

აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების მომსახურება
X

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების 

მომსახურება

X

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 03

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

მომსახურება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

დადგენილ ვადებში საპროცენტო ხარჯების დაფარვა 38,5 ათასი 

ლარის, სესხის  ძირი თანხის დაფარვა -  158,1 ათასი ლარის 

ოდენობით. 

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 

მიღებული სესხების მომსახურება ქვეპროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდა გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან 

(KfW) მიღებული სესხების დადგენილ ვადებში საპროცენტო 

ხარჯების დაფარვა - 3,859.5 ათასი ლარის და სესხის  ძირი თანხის 

დაფარვა -  15,169.1 ათასი ლარის ოდენობით.

პროგრამის საბოლოო შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

შემცირებულია არსებული 

სასესხო ვალდებულებები

შემცირებულია არსებული 

სასესხო ვალდებულებები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

შემცირებულია არსებული 

სასესხო ვალდებულებები
15 327 186,04 ლარი



პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის

არგუმენტაცია:

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული 

სესხების მომსახურება

01 03 02

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების დადგენილ ვადებში 

საპროცენტო ხარჯების დაფარვა - 3,859.5 ათასი ლარის და სესხის  ძირი 

თანხის დაფარვა -  15,169.1 ათასი ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის შუალედური

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

სასესხო ვადებულება დაფარულია 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვადებში

სასესხო ვადებულება დაფარულია 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვადებში

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

სასესხო ვალდებულების დაფარვის 

პირობების დარღვევის გამო 

დაკირებული პირგასამტეხლო

სასესხო ვალდებულები დაფარულ 

იქნა დადგენილ ვადებში



პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი 

აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია:

დაგეგმილი

სასესხო ვალდებულების დაფარვის 

პირობების დარღვევის გამო 

დაკირებული პირგასამტეხლო

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

მომსახურება 

01 03 01

ქ. ბათუმის მუნციპალიტეტის მერია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალური 

განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების დადგენილ ვადებში 

საპროცენტო ხარჯების დაფარვა 38,5 ათასი ლარის, სესხის  ძირი თანხის 

დაფარვა -  158,1 ათასი ლარის ოდენობით.

ფაქტობრივი

სასესხო ვალდებულები დაფარულ 

იქნა დადგენილ ვადებში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

სასესხო ვადებულება დაფარულია 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვადებში

სასესხო ვადებულება დაფარულია 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვადებში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის 

ინდიკატორები


