
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის                                                                                                               
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის                                                                                                                        

საფინანსო პოლიტიკისა და                                                                                                                                        
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსს                                                                                                              

ბატონ დავით ნიშნიანიძეს  

 

2020წლის ანგარიში 

2020 წლის მანძილზე ა(ა)იპ„ქუთგანათების სერვისი“-მა განახორციელა შემდეგი სახის სამუშაოები : 

....გარე განათება და ქსელის ექსპლუატაცია 02 03 01.  

  შეიცვალა 615ც (150ვტ) ნატრიუმიანი ნათურა, 545დროსელი(150ვტ),  230ც იმპულსური გამშვები, 
170ც კონტაქტორი ,169ც ავტომატური ამომრთველი, 253ც ლედ ნათურა დიოდური(10ვტ),1330მეტრი 
სპილენძის კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით.2420მეტრი სპილენძის კაბელი 2x1.5 მმ.კვეთით. 10969მეტრი.  
ალუმინის  კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით. 161ც.ფასადის მინათების პერიმეტრული სანათი, 29 ჰალოგენი 
(150ვტ)ჩანაცვლდა 3902ც ნატრიუმიანი ნათურა დიოდური კონსოლული 90ვტ სანათით. 
დამონტაჟდა144ც. ლედ ნათურა დიოდური (20ვტ), 64ც. ფასადის მინათების (თეთრი) (20ვტ). 22ც  
დიოდური ნათურა (40 ვტ.), 160ც. ფასადის მინათების (10ვტ.) სანათი.189ც ფასადის მინათების (50ვტ.)  
24 ფასადის მინათების (20ვტ.) სანათი (ლურჯი). 980 მეტრი გოფრირებული მილი. 221ც.ფასადის 
სანათი(მწვანე), 23 ფოტორელე, 76ც.ფასადის მინათების (50ვტ.) ლედ-სანათი., 5ც. ფასადის მინათების 
(50ვტ.) სანათი (ლურჯი). 28ც. დროის რელე.   10ც სფეროსებრი ლამპიონი. 128ც. ფასადის ლედ სანათი 
(150ვტ.) 25ც. ფასადის ლედ სანათი (300ვტ.). 21ც მეტალოჰალოგენი(150ვტ). დამონტაჟდა19ც. ახალი 
მრიცხველი(ფაზა/ნოლი) 

  საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 043 100ლ. რაც  შემდეგნაირად აისახა ხარჯებში: 

მუშა მოსამსახურეტა შრომის ანაზღაურება-(2.1.1.1.1) - 441474ლ. პრემია (2.1.1.3)-28080ლ. დანამატი 
(2.1.1.1.4)-15064ლ. შრომითი ხელშეკრულებით(შტატგარეშე) დასაქმებულებზე( 2.2.1)  -32600ლ 

ტრანსპორტის ექპლუატაციის(2.2.8.1) 39492ლ. საწვავ-საპოხ მასალებში(2.2.8.3)-5197ლ. 

კომუნალური გადასახადები (2.2.3.12.)8190ლ  კავშირგაბმულობა (2.2.3.10.)15940ლ. 

კულტურულ ღონისძიებებზე (ფეირვერკები) (2.2.10.12) 13570ლ. რეკლამა(2.2.10.5) 300ლ. 

კომპიუტერული ტექნიკა (2.2.3.4.3) 294ლ. სამედიცინო ხარჯი (დეზინფექცია)(2.2.6.)120ლ. 

სხავ დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე (2.2.10.14.)2330687ლ. მათ შორის: ელექტროენერგიაზე 
1732632ლ. ნედლეულისა და მასალების მარაგებზე 495987ლ.საახალწლო სანათ მოწყობილობაზე-
93600ლ. მცირეფასიანი ინვენტარსა და სხვა გაწეულ ელექტრონულ და კავშირგბმულობის 
მომსახურეობაზე 8468ლ. 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 04 

  დამონტაჟდა   12 სატრანსპორტო, 7 საფეხმავლო, 2 დამატებითი  ახალი  შუქნიშანი. გარემონტდა 9. 
ქალაქის 18 უბანზე დაიგო 471 მეტრი  სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი, დაიხაზა 25800 მეტრი 



ღერზულა ხაზი ,321 საფეხმავლო გადასასვლელი, (ე.წ. „ზებრა“)საერთო ფართით 1540 მ/კვ. . შეიღება 
10447 მეტრი გაზონის კიდე.2764 მეტრი ავტოსადგომის ხაზი. დაყენდა 82 ახალი განათების 6 
მეტრიანი და 34 საგზაო ნიშნების 4 მეტრიანი ბოძი, აგრეთვე შუქნიშნის მოსაწყობი 8 ც. მასრა 
(გილზი)ბეტონში ჩასმით. 

 საკასო შესრულებამ შეადგინა 114310ლ. და შემდეგნაირად აისახა ხარჯებში: 

  საქონელი და მომსახურეობა (2.2.10.14)41223ლ. მათ შორის:ელექტროენერგიის ხარჯი -8658ლ. 
სიჩქარის შემზღუდავი ბუგორები 32876ლ. ლ.მცირეფასიანი ლითონის საახალწლო კონსტრუქციები 
4997ლ.  (31.1.2.2.)არაფინანსური აქტივების ზრდა მანქანადანადგარები და ინვენტარი(შუქნიშნები და 
დამხმარე მოწყობილობები) 67784ლარი. 

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 02 03 02 

საკასო ესრულებამ შეადგინა27302ლ.  შემდეგნაირად აისახა ხარჯებში: 

არასაცხოვრებელი შენობის რემონტი (31.1.1.2.)-3092ლ.  ლითონის საახალწლო კონსტრუქციები 
23010ლ. მოეწყო 2 ახალი შუქნიშნის აღრიცხვის კვანძი 1200ლ 

 

პატივისცემით: 

 


