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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №29 

2012  წლის 30 ივლისი 

ქ. ოზურგეთი 
 

 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

,, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ს 78–ე მუხლის მე-2 

ნაწილის თანახმად (ვებგვერდი, 111221024, 28/12/2011, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

190020020.35.113.016073), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა :  
       1. შევიდეს ცვლილება  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის    N49 

დადგენილებაში და   ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: 

       2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის 

შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად; 

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

მე-2 და მე–3  მუხლების თანახმად. 

       3. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის 

შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) ოზურგეთისს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-4 მუხლის 

თანახმად; 

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-5 მუხლის 

თანახმად; 

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-6 მუხლის 

თანახმად; 

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-7 მუხლის 

თანახმად; 

       4. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, 

არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, 

კერძოდ: 

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-8 მუხლის თანახმად; 

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება მე-9 მუხლის თანახმად; 

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-15  მუხლის თანახმად; 
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       5. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის 

მე-10 მუხლის შესაბამისად.  

       6. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი 

ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა 

განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის 

საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათ ლარის ოდენობით. 

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი 

სახსრების ნაშთი  362,5 ათ. ლარის ოდენობით  მე-12 მუხლის თანახმად.  

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი 

პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად. 

დ)  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის  ხარჯების გრძელვადიანი 

პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად. 

 

         7,  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

   

 

                საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                     ალეკო  მამეშვილი 
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